
Vuosikertomus 
 Årsberättelse  

Annual Report  



Sisä Uys/Innehå Il/Contents 

Päajohtajan  katsaus 

 Genera  Idirektörens  översikt  

Review by the  DirectorGeneraI 

Merenkulkulaitos  uudistui  

Kova  talvi vähensi satamakäyntejä 

Meriturvallisuus 

Veneily 

Merikartoitus 

Väylänpito  

19 9 	Tilinpäätös  

9 	Johtokunta 

Meriliikennetilastot  

ii 	Resumé  

12 	Summary 

23 

1 	Meriliikenteen ohjaus  

2 	Luotsaus  

3 	Talvimerenkuun avustaminen  

4 	Yrnpäristävuosi  2003 

4 	Kansainvälinen yhteistyö 

Merenkulkuplirit  

6 	Henkilöstö  

6 	Talvi vaikutti tulostavoitteiden  

8 	toteutumiseen  

24 

26 

30  

13 

17  

iS  



Pääjohtajan katsaus  
Merenkulkulaitoksen  näkökulmasta vuotta  2003 

 luonnehtivat  kova  talvi, alusten jääluokkiin liittyvät 
kysymykset sekä laitoksen organisaation muutos.  

Kova  jäätalvi  2003  

Viime talvi oli Merenkulkulaitoksen toiminnan kannal-
ta haastava. Vaikka jääpeite ei Itämerellä muodostunut 
normaalia laajemmaksi, syksyn kireät pakkaset  ja  kylmä 
kevät aiheuttivat jään paksuuden  ja ahtautumisen  seu-
rauksena toiminnallisia  ja  taloudellisia ongelmia talvi- 
liikenteelle. Kaikki jäänmurtajat olivat avustamassa lii-
kennettä, odotusajat venyivät keskimäärinkin kandella 

 tunnilla ja  kustannuksia aiheutui noin  10  miljoonaa eu
-roa  suunniteltua enemmän. Myös luotsausten määrä kas-

voi  kovan talven  seurauksena. Silti liikenne talvisatamiin 
kyettiin kohtuudella turvaamaan. 

Pääasiassa kovasta talvesta johtuen myös Suomen 
satamiin saapuvia aluksia oli edellisvuotta vähemmän, 
jääolosuhteet vähensivät muun muassa matkustaja-aluslii-
kennettä Helsingin  ja Tallinnan  välillä. Kokonaisuutena 
matkustajaliikenne Ruotsiin kasvoi, mutta Viron liikenne 
väheni.  Sen  sijaan Suomen  ja  ulkomaiden välisessä tava-
raliikenteessä saavutettiin uusi ennätys. Vienti pysyi edel-
lisvuoden tasolla, mutta tuonti kasvoi pääasiassa kivihii-
len lisätuonnin ansiosta. 

Jääluokkakysymyksiä selvitettlin  perusteellisesti 

Vuoden  2003  aikana selvitettiin edelleen alusten jääluok-
kun liittyviä kysymyksiä. Edellisvuonna uudistuneen väy-
lämaksulain mukaisesti kaikkien alusten jääluokkatodis-
tukset uudistetaan. Vuoden  2003  loppuun mennessä noin 

 1 300  alukselle annettiin uusi jääluokkatodistus. Samal-
la voitiin tehokkaasti tarkastaa alusten jääluokkien oi-
keellisuus,  jota  koskevia epäilyjä oli esitetty muun muas-
sa eduskunnan kautta. Jääluokkatodistuksia uusittaessa 
havaittiin, että yli sata alusta ei täysin täytä niille anne-
tun jääluokan vaatimuksia. Valtaosin havaitut ongelmat 
aiheutuvat alusten jäävahvistuksen korkeudesta suhtees-
sa lastiviivaan. 

Merenkulkulaitos  siirsi vuonna  2003  noin  70  alusta 
koskevat tiedot tullille jälkimaksatusta varten. Jälkimak-
satusten ollessa ilmeisen kohtuuttomia, virheiden vähäi-
siä  ja  mikäli kyseessä ei ole väärinkäytöksiä, laitos koh-
tuullistaa jälkimaksatuksia. Jatkossa luokituslaitosten 
ohjeistusta  ja  valvontaa parannetaan. Lisäksi jääluokka-
määräysten asemaa väylämaksun perustana tarkastellaan  

liikenne-  ja viestintäministeriön  asettamassa väylämaksu-
työryhmässä, jonka  on  tarkoitus saada työnsä päätökseen 
vuoden  2004  syyskuun loppuun mennessä. 

Kehittämisen vuosi 

Vuosi  2003  oli Merenkulkulaitoksen uudistamisen  ja  ke-
hittämisen vuosi. Samalla  se  oli viimeinen vuosi, jolloin 
Merenkulkulaitos toimi palvelujen tuottajana jäänmurros

-sa, luotsauksessa, yhteysalusliikenteessä, monitoimimurta
-j  ien  kaupallisessa toiminnassa  ja väyläaluspalveluissa.  

Uudet liikelaitokset, Varustamoliikelaitos  ja Luotsa-
usliikelaitos  aloittivat toimintansa kuluvan vuoden alus-
sa. Samalla Merenkulkulaitoksesta siirtyi noin  tuhat  me-
renkulun ammattilaista liikelaitoksiin. Uudistuneeseen 
Merenkulkulaitokseen jäi noin  800  henkilöä. Laitoksen 
keskeisten asiakkaiden  ja sidosryhmien  sekä henkilöstön 
kanssa hyvässä yhteistoiminnassa valmisteltu muutos to-
teutui tavoitteiden mukaisesti. Organisaation muutoksel-
la Merenkulkulaitoksen asema tilaaj  ana ja  viranomaisena 
muiden väylälaitosten rinnalla vahvistui  ja yhtenäistyi. 

Uudistuneeseen Merenkulkulaitokseen  jää  vielä 
merkittävää palvelutuotantoa väylänpidossa  ja merikar-
toituksessa.  Laitokselle asetettuihin tulostavoitteisiin si-
sältyi myös näiden tuotannollisten toimintojen eriyttämi-
nen tilaajatoiminnoista laitoksen sisällä. Näitä toimintoja 
koskevat kehittämislinjat määriteltiin myös hallituksen 
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa  ja  todettiin  or

-ganisaatiosäädösten  perusteluissa. Eriyttämistä koskeva 
valmistelu toteutettiin vuonna  2003  ja  sitä koskevat peri-
aatepäätökset tehtiin loppuvuonna. 

Hanke toteutetaan siten, että väylänpidon  ja  meri- 
kartoituksen tuotanto eriytyy omaksi sisäiseksi tuotanto-
organisaatiokseen syksyllä  2004.  Tällä tavalla Merenkul-
kulaitoksen asema  ja  rooli tilaajaviranomaisena selkiytyy 
entisestään. Tuotannon tehtävä  on  parantaa kilpailuky-
kyäan niin, että  sillä  muutaman vuoden kuluessa  on  erin-
omaiset edellytykset menestyä myös kilpailutilanteessa  ja 
Merenkulkulaitoksesta  erillisenä organisaationa. 

Uudistuvassa Merenkulkulaitoksessa korostuvat asi-
akkaiden tarpeet  ja  tyytyväisyys hankittuihin palveluihin 
tuotannollisen osaamisen asemesta. Teollisuuden  ja  kau-
pan sekä varustamojen, satamien  ja veneilijöiden  asema 
laitoksen asiakkaina  on  entistäkin merkittävämpi.  

Jukka  Hirvelä 
pääjohtaja 



Generaldirektörens översikt  
Ur  Sjöfartsverkets synvinkel karakteriserades  år 

2003  av  en  hård vinter, förändringar i verkets  organisa-
tion  och frågor i anknytning  till  fartygens isklasser, 

Hård isvinter 

Vintern var krävande för Sjöfartsverket. Istäckets utbred-
ning var inte större  än  normalt,  men den  kalla hösten 
och våren bidrog  till  att isen blev tjockare  än  vanligt och 
osedvanligt mycket isvallar bildades, vilket ledde  till  ope-
rativa och ekonomiska  problem  för vintersjöfarten. He-
la isbrytarflottan var i tjänst, väntetiderna förlångdes med 
i genomsnitt två timmar och kostnaderna överskred det 
planerade med  ca 10  miljoner  euro.  Också antalet  lots-
ningar  ökade  till  följd av  den  hårda vintern. Det oaktat 
kunde trafiken  på  vinterhamnarna tryggas  på  rimlig nivå.  

Den  hårda vintern gjorde att antalet fartygsanlöp i 
 de  finska hamnarna var mindre  än  året innan.  Bland  an-

nat passagerartrafiken  på  linjen Helsingfors-Tallinn 
 minskade  på  grund av isförhållandena.  På  det hela taget 

ökade Sverigetrafiken, medan Estlandstrafiken minskade. 
Däremot  slog  utrikes godstraflken nytt rekord. Exporten 
höll samma nivå som året innan  men  importen ökade 
-  i huvudsak  på  grund av ökad införsel av stenkol. 

Grundlig utredning av  isklassfrågorna  

Under  året fortsatte utredningen av oklarheterna i anslut - 
fling till  isklasserna. Enligt  den år 2002  givna farledsav-
giftslagen skall alla fartygs iskiassintyg förnyas och i slutet 
av  år 2003  hade sammanlagt  1 300 isklassintyg  utfärdats. 
Genom denna procedur kunde  man  effektivt kontrolle-
ra att fartygen har rätt isklass, vilket har ifrågasatts  bland 

 annat i riksdagen. Omkring hundra fartyg visade sig in-
te uppfylla  de  krav som deras isklass förutsätter. Mestadels 
orsakas problemen av isförstärkningens höjd i förhållan-
de  till  lastlinjen. 

Sjöfartsverket hänskjöt ett sjuttiotal  fall till  tullen 
för efterdebitering.  Om efterdebiteringen  visar sig 
vara uppenbart oskalig, felen  är  små och det inte  är  fråga 
om oegentligheter, går verket  in  för skäligare efterdebite-
ring.  I  framtiden kommer instruktionerna  till  klassifice-
ringssällskapen och övervakningen av dem att förbätt- 
ras. Dessutom har kommunikationsministeriet tillsatt  en 
farledsavgiftsarbetsgrupp,  som har som uppgift att gran-
ska isklassbestämmelsernas ställning som grundval för  far-
ledsavgiften.  Arbetsgruppens mandat går ut i slutet av 
september  2004.  

Ett  år  av utveckling  
Den  interna omorganiseringen och utvecklingen satte  sin 

 prägel  på  verket  under  verksamhetsåret. Året blev det 
sista  under  vilket Sjöfartsverket var tjänsteproducent in-
om isbrytningen, lotsningen, förbindelsefartygstrafiken, 

 den  kommersiella isbrytardriften och farledsfartygstjäns-
tema.  

De  nya affärsverken, Rederiverket och Lotsverket, 
inledde  sin  verksamhet  den 1januari 2004.  Därmed mins-
kade Sjöfartsverkets  personal  med cirka tusen personer. 
Antalet anställda i det återstående Sjöfartsverket  är  om-
kring  800.  Omorganiseringen, som planerades i samarbe-
te med verkets viktigaste kunder, intressegrupper och  per-
sonal,  genomfördes planenligt. Genom omorganiseringen 
fick Sjöfartsverket  en  likadan ställning som myndighet 
och besrällarorganisation som  de  övriga transportadminis-
trationerna. 

Inom farledshållningen och sjökartläggningen kom-
mer Sjöfartsverket alltjämt att  ha  kvar  en  betydande ser-
viceproduktion. Ett av resultatmålen för verksamhetsåret 
var att skilja  åt  denna produktion från beställarfi.inktio-
nen. Riktlinjerna för utvecklingen av  de  två funktioner-
na  slogs fast  i regeringens finanspolitiska ministerutskott 
och i motiveringarna  till den  nya lagen om Sjöfartsverket. 
Förberedelserna inför differentieringen pågick hela året 
och utmynnade i ett principbeslut i december. 

Projektet genomförs  så  att farleds- och kartproduk-
tionen förvandlas  till en intern  produktionsorganisation 
hösten  2004. På  detta sätt förtydligas Sjöfartsverkets ställ-
ning och  roll  som beställarmyndighet ytterligare. Det blir 
produktionens uppgift att förbättra  sin  konkurrensförmå-
ga  så  att  den  om några  år  har utomordentliga förutsätt-
ningar att klara sig också som  en  självständig  organisation 

 i konkurrens med andra företag i branschen.  
Till  skillnad från det förflutna  då  verkets eget kun-

nande inom produktionen stod i fokus, ligger tonvikten i 
det nya Sjöfartsverket vid kundernas krav och deras  an-
språk  på den service  som upphandlas. Industrins och han-
delns, rederiernas, hamnarnas och båtsportens betydelse 
som verkets kunder accentueras ytterligare. 

Jukka  Hirvelä 
 generaldirektör 



Review by the Director-General 
The Finnish Maritime Administration's year of ac-

tivities 2003 was characterised by a harsh winter, organi-
sational reforms, and questions related to ice classes. 

Harsh  winter  2003 

Last winter was a challenging one for the  FMA.  Even 
though the ice cover in the Baltic Sea did not spread fur-
ther than normal, severe frosts in the autumn and a cold 
spring caused operational and financial problems for win-
ter navigation due to ice thickness and the formation of 
pack ice. All icebreakers were out assisting vessel traffic. 
The waiting time averaged two hours, and expenses rose 
to roughly  EUR  10 million above the estimate. The severe 
winter also meant an increase in pilot services. However, 
access to winter ports was maintained reasonably well. 

Mainly as a result of the harsh winter, there was a 
decrease in the number of vessels calling at Finnish ports 
compared with the previous year. The ice conditions re-
sulted in a downturn in passenger traffic between Helsinki 
and Tallinn. On the whole, passenger traffic between Fin-
land and Sweden increased, while traffic between Finland 
and Estonia decreased. Foreign cargo shipments, however, 
reached new records. Exports were on a par with the pre-
vious year's figure, while there was an increase in imports 
due mainly to increased imports of coal. 

Ice  class  issues addressed thoroughly 

Ice class issues were further examined during 2003. In ac-
cordance with the new Act on Fairway Dues enacted in 
2002, the ice class certificates of all vessels will be re-
newed. By the end of 2003 about 1,300 new ice class cer-
tificates had been issued. In this connection it was al- 
so possible to examine whether each vessel's ice class was 
correct. This had been questioned by Parliament, among 
others. When renewing the certificates it was noted that 
about a hundred vessels did not meet the requirements for 
their ice class. Most of the problems relate to the height 
of ice strengthening in proportion to the load line. 

In 2003 the  FMA  submitted information on about 
70 vessels to customs for retrospective collection of dues. 
In cases where retrospective payments would be clearly 
unreasonable, the extent of non-conformities small, and 
where no fraud has been involved, the administration will 
moderate the charges. In the future the guidelines and su-
pervision of classification societies will be streamlined. 
The role of ice class rules in determining fairway dues will 
be discussed by a committee appointed by the Ministry of 
Transport and Communications. The committee will sub-
mit its report by the end of September 2004.  

Ayear  of development 

The year 2003 was a year of development and reforms for 
the Finnish Maritime Administration. It was also the last 
year the administration was still a producer of services for 

 icebreaking,  pilotage, commuter ferries, multipurpose ice-
breakers' offshore missions, and the buoy tender fleet. 

The new state shipping and pilotage enterprises, 
 Finstaship  and  Finnpilot,  started operations on 

1 January 2004, and about a thousand  FMA  employees 
were transferred to these state enterprises. The number of 
employees of the reorganised  FMA  is about 800. The re-
organisation, which had been prepared in close coopera-
tion with the administration's main customers, stakehold-
ers and the personnel, was carried out in accordance with 
the goals set. The reorganisation clarified the status of the 

 FMA  in commissioning work and as an authority, in line 
with the practices of other transport administrations. 

A significant part of service production will still re-
main with the new administration in respect of fairway 
maintenance and  hydrographic  charting. In line with the 
performance targets, these production-related functions 
will be separated from the commissioning functions with-
in the  FMA.  The development strategy for these was also 
defined by the Cabinet Economic Policy Committee, and 
was noted in the preambles to the new Act on the Finnish 
Maritime Administration. The preparation concerning the 
internal differentiation was carried out in 2003 and the de-
cisions in principle were made at the end of the year. 

The project will proceed with the separation of the 
fairway maintenance and  hydrographic  charting produc-
tion, which will become a separate internal production or-
ganisation in autumn 2004. In this way, the position and 
role of the  FMA as an authority commissioning services 
will be further clarified. Production must improve its com-
petitiveness so that, within a few years time, it will have 
every chance of competing successfully as an organisation 
separate from the Finnish Maritime Administration.  

ln  the reorganised  FMA,  the main focus will shift 
from production-related expertise to customers' needs 
and satisfying customers with the services provided. Com-
merce and industry, shipping companies, ports and the 
boating sector will be increasingly important customers of 
the Finnish Maritime Administration.  

Jukka  Hirvelä 
 Director-General  
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Kova  talvi vähensi satamakäyntejä 
Vaikea talvi verotti Suomeen saapuvaa laivaliikennet - 
ta. Jääolojen  takia muun muassa Suomen  ja  Viron välinen 
liikenne väheni edellisestä vuodesta noin  390 000  mat-
kustajalla. Ruotsin liikenne sitä vastoin kasvoi hieman. 
Yhteensä meritse kuljetettiin  15,6  miljoonaa matkustajaa, 
noin  120 000  edellisvuotista  vähemmän. 

Kuitenkin tavaran kuljetukset Suomen  ja  ulkomai-
den välillä lisääntyivät yli kuudella miljoonalla tonnilla. 

 Koko  kuljetusmäärä  nousi yli  93  miljoonan tonnin. Vien-
ti jäi edellisen vuoden tasolle, mutta tuonnissa saavutet

-tim  uusi ennätys - määrä kasvoi  14  prosenttia edellisestä 
vuodesta pääasiassa kivihiilen lisätuonnin ansiosta. 

Ulkomaanliikenteen merikuljetuksista reilu kol-
mannes hoidettiin suomalaisella tonnistolla, aivan kuten 
edellisenäkin vuonna. Tuontikuljetuksissa suomalaisten 
alusten osuus kasvoi lähes viidellä prosenttiyksiköllä run-
saaseen  45  prosenttiin, mutta vientikuljetuksissa osuus oli 
alhaisin sitten  1930-luvun, noin  23  prosenttia. 

Kauttakulkuliikenteen  edistämiseksi myönnettiin 
alennuksia väylämaksusta vuoden aikana vajaa  700 000 

 euroa.  Edellisvuonna niitä myönnettiin noin miljoona eu
-roa.  Alennusten kohteina olivat venäläiset lannoitteet, 

venäläinen  ja kazakstanilainen vilja ja  syyskuusta alkaen 
myös venäläiset kemikaalit. Larinoitteen vienti Suomen 
kautta oli keväällä käynnistynyt uudelleen lisäalennuk

-sen turvin,  mutta tyrehtyi edellisen vuoden tapaan jälleen  

syksyllä. Viljaa laivattiin  Kotkan ja  Naantalin kautta pää-
asiassa Pohjois-Afrikkaan  ja  Lähi-itään, kemikaaleja puo-
lestaan  Kotkan ja  Haminan kautta Kaukoitään  ja  USA: 

 han. 
Risteilyaluksista  kertyi väylämaksuja ennätykselli-

set  3,2  miljoonaa euroa - edellisenä vuonna  2,6  miljoo-
naa. Yhteensä  60  alusta vieraili maassamme yhteensä  206 

 kertaa - edellisen vuoden  50  alusta poikkesivat  173  ker-
taa. Lisäystä selittää, että  osa  Pietariin  350-vuotisjuhlal-
lisuuksien  houkuttelemana matkanneista poikkesi myös 
Suomeen. Risteilyaluksille annettua mandollisuutta vaih-
taa matkustajia Suomessa käytti kaksi alusta. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi loppu-
vuodesta matkustaja-aluksille uutta tukijärj estelmää, jossa 
varustamotyönantaj  a  vapautetaan ennakonpidätyksista  ja 

 sille palautetaan  sen  maksamat työnantajamaksut. Työn-
antajamaksujen palauttamista tuetaan valtion vuoden 

 2004  budjetissa matkustaja-alustukeen varatulla mäarara-
halla. Uusi tuki maksetaan vuoden  2005  alusta  1.7.2004 

 jälkeen syntyneisiln kustannuksiin. Ministerivaliokunnan 
puoltama tukipaketti edellyttää vielä Euroopan  komission 

 hyväksyntää. Tuki  on  komission  aikaisemmin hyviksymi
-en  merenkulun valtiontukien suuntaviivojen mukainen. 

Vuoden aikana tuli Suomen lipun  alle  muutamia 
uusia aluksia  ja  tilauksessa  on  lähinnä uusia öljysäiliöaluk

-sia ja  yksi risteilyalus. 

Merenkulkulaitos  uudistui 
Merenkulkulaitos  uudisti maaliskuun alusta organisaati-
onsa perusteellisesti. Tämä muutos oli kuitenkin vasta vä-
livaihe ennen vuoden  2004  alusta toteutettua vielä suu-
rempaa muutosta, jossa laitos jaettiin kolmeen osaan eli 
viranomaiseen  ja  kahteen hikelaitokseen. Samalla yli 
puolet laitoksen henkilöstöä siirtyi uusiin liikelaitoksiin. 
Uudistuksella haluttiin erottaa merenkulun viranomais-
tehtävät  ja  palveluiden tuottaminen toisistaan. Vastaavat 
muutokset  on  tehty aiemmin tien-  ja radanpidossa.  

Vuoden  2004  alusta Merenkulkulaitos  on  merenku-
lun turvallisuudesta, talvimerenkulun avustamisesta, väy-
lanpidosta, meriliikenteen ohjauksesta  ja luotsauksesta  se-
kä merikartoituksesta  ja yhteysaluspalveluista  vastaava 
viranomainen. Merenkulkulaitos vastaa siitä, että kaup-
pamerenkulun  ja  muun vesiliikenteen perustoimintaedel-  

lytyksiä  ylläpidetään  ja  kehitetään taloudellisesti, turvalli-
sesti  ja ymparistoa saastäen. 

Merenkulkulaitoksen  aluksista jäänmurtajat, yh-
teysalukset  ja  suuret väylänhoitoalukset siirtyivät Varus-
tamoliikelaitokselle. Varustamoliikelaitos tuottaa jään-
murtopalveluja, monitoimialusten erikoispalveluja, 
ybteysalushikennepalveluja sekä väylänhoito-  ja öljyntor-
juntapalveluja.  Lisäksi  se  hoitaa  ja rahtaa  aluksia. Varus-
tamoliikelaitoksen omaisuuden arvo  on  noin  189  miljoo-
naa euroa. Varustamoliikelaitoksessa työskentelee runsaat 

 610  henkilöä 
Luotsausliikelaitokseen  siirtyi Merenkulkulaitok-

sesta noin  390  henkilöä  ja  omaisuutta noin  20  miljoonan 
euron arvosta. 
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Onnettomuudet olivat yhtä lukuun ottamatta lieviä. 
Merimiesten pätevyyskirjoja, ptevyystodistuksia  ja 

lisäpätevyystodistuksia  myönnettiin  3210  eli  alle  puolet 
edellisen vuoden määrästä -  on  siis palattu vuoden  1998 

 pätevyyskirjauudistusta edeltävälle  tasolle. 
Terrorismin vastaisten turvamääräysten ohella mer-

kittävin säädöshanke, jossa Merenkulkulaitos  on  ollut 
mukana,  on  liittynyt irtolastialusten turvallista lastaamis

-ta ja  purkamista koskevaan direktiiviin. Valmisteilla ovat 
olleet myös direktiivit alusliikenteen seuranta-  ja tietojär-
jestelmän  perustamisesta, yksirunkoisiin säiliöaluksiin  so

-vellettavien rakennevaatimusten nopeutetusta poistumis
-aikataulusta sekä alusten raportointimuodollisuuksista. 

Lisäksi Merenkulkulaitos oli mukana selvittelemässä lait-
tomien öljypäästöjen maksuseuraansuksia, samoin vaa- 

Veneily 
Tärkeä  osa veneilyturvallisuuden  eteen tehtyä työtä  on 

 edelleenkin osallistuminen vene-  ja  vapaa-ajan messuil-
le eri puolilla maata. Venemessujen pääteemana oli  me

-rikarttauudistus. Väistämissääntöjen  merkityksestä valis-
tettiin muun muassa veneilyseuroille jaetun opetusvideon 
avulla  ja Kalatasku  2003  -julkaisussa, joka tehtiin yhteis-
työssä maa-  ja  metsätalousministeriön kanssa. Näyttelyjen 
yhteydessä järjestettiin lisäksi lyhyitä navigoinnin alkei

-sun  perehdyttäviä koulutustilaisuuksia. 
Merenkulkulaitos  toteuttaa valtakunnallista vesi-

turvallisuuskampanjaa "Viisaasti vesillä" yhteistyössä eri 
viranomaisten  ja  järjestöjen kanssa.  Kampanjan  ilme uu-
distettiin  ja  sitä nuorennettiin selvästi edellisvuosista. 
Etenkin nuorehkoille miehille kohdistetussa Vesiturva-
mies-mainonnassa painotettiin pelastusliivien käytön tär-
keyttä sekä  alkoholin  käytön sopimattomuutta vesilii-
kenteeseen. Mediakampanjassa olivat mukana  tv,  radio  ja 
lehtimaailma. 

Huvivenedirektiivin  muutosten valmisteluun osal-
listuttiin sekä kansallisella tasolla että EU:n ministeri-
neuvoston  ja komission työryhmissä.  Veneiden  ja  ye- 

rallisten  aineiden merikuljetuksia koskevan IMDG-sään-
nöstön muuttamista. Vuoden  2004  alusta voimaan  tullut 

 säännöstö hyväksyttiin  SOLAS-yleissopirnukseen  tehdyl-
lä muutoksella. Muutoksia valmistekiin myös vaarallisten 
aineiden kappaletavarakuljetuksia koskevaan asetukseen.  

Merlturvallisuuslukuja  2003  

Katsastuksia 
	 1992 

Todistuskirjoja  ja  päätöksiä 
	

2003 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmiä auditoitiin 
	 209 

Pätevyyskirjoja ym.  -todistuksia 
	 3210 

Miehitystodistuksia 
	 259  alukselle  

Pätevyyserivapauksia 
	

74 
Poikkeuslupia terveydellistä syistä 

	
256  

siskoottereiden pakokaasu-  ja melupäästöjä  koskevat 
rakennevaatimukset annettiin elokuussa. Huvivenedirek-
tiivin muutos tulee voimaan  30.  kesäkuuta  2004  ja  sitä 
sovelletaan vuoden  2005  alusta. 

Venekaupan markkinavalvontaa  jatkettiin aktiivi-
sesti venemessujen yhteydessä sekä tarkastuskäynneillä 
valmistajien  ja  myyjien luona. Markkinavalvonnassa ke-
hitettiin yhtenäisiä toimintatapoja sekä tehostettiin sii-
hen liittyviä tilastointimenetelmiä. Myös venetekniik-
kaan  ja veneilyturvallisuuteen  liittyvää neuvontaa  ja 

 tiedottamista jatkettiin. Työveneitä koskevan venenor-
miston kansallinen kehittäminen jatkui yhteistyössä Suo-
men ympäristökeskuksen, VTTn  ja  valmistajien kanssa. 
Lisäksi Merenkulkulaitos osallistui veneilyasian neuvot-
telukunnan työhön. Neuvottelukunnan toimikausi loppui 
tammikuussa  2003.  

Vuoden aikana vesiliikenteessä menehtyi  61  hen-
keä eli yhdeksän enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan 
Suomessa hukkui vuonna  2003  yhteensä  176  ihmistä, 
kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Merikartoitus  
Pitkän tähtäimen merikartoitusohjelmaa alettiin valmis-
tella laatimalla selvitys asiakkaiden tarpeista. Selvityk-
sen perusteella Suomen vesialueet luokitellaan käytön  ja 
merkittävyyden  mukaan. Vuoden  2004  aikana valmistuva 
merikartoitusohjelma ohjaa merenmittausta  ja merikart-
tatuotantoa  tulevina vuosina. 

Merenmittausalusten  miehitys-, henkilöstö-  ja  hoi-
topalveluista neuvoteltiin kaksivuotinen sopimus  2004 

 alusta toimintansa aloittaneen Varustamoliikelaitoksen 
kanssa. 



Kaiku toi merenmittaukseen lisää tehoa 
Merenmittausten keskeisin tavoite  on  edelleenkin saat-
taa väylien  ja  muiden navigointiin käytettävien alueiden 
mittaustiedot uusimman navigointiteknologian edellyttä-
mälle tasolle, joka  on  määritelty laitoksen Navi -strategi

-assa. Navi-strategian  rinnalle yhtä tärkeään asemaan  on 
 kuitenkin noussut kansainvälisiin sopimuksiin  ja  yhteis-

työhön perustuva avomerialueiden HELCOM-mittausoh-
jelma. Laitoksen vuosittainen mittausohjelma pitää sisä!-
lään myös ulkopuolisten tilaamia töitä. 

Heinäkuussa valmistui käyttöön aivan uudenlainen 
merenmittausalus, ns. monikeilainjärjestelmällä varus-
tettu katamaraani, joka sai nimekseen Kaiku. Kaiku kor-
vasi kaksi käytöstä poistettua tukialusta. Tämä matalien 
alueiden mittaukseen suunniteltu alus osoittautui niin te-
hokkaaksi, että vuoden lopulla alettiin suunnitella toisen 
vastaavanlaisen aluksen hankkimista, tällä kertaa avome-
rikäyttöön. HELCOM-mittaussuunnitelma velvoittaakin 
nostamaan avomerialueiden mittauskapasiteettia. Moni-
keilainluotausta  on  tarkoitus käyttää yhä laajemmin kai-
kentyyppisissä mittauksissa. 

Viidestä merenmittausretkikunnasta yksi toimi si-
sävesillä  ja  loput merialueilla. Retkikuntien käytössä oli 
kolme tukialusta, kolme mittausalusta  ja  lisäksi  30  mitta-
us-  ja  muuta työvenettä. 

Merialueita luodattiin järjestelmällisesti Suomen- 
landen avomerialueella Helsingin-Porkkalan edustal- 
la sekä laajalti Perämerellä Oulun  ja Kemin  väylät yh-
distävällä avomerialueella. Merenkurkussa täydennettiin 
aikaisempia mittauksia muun muassa reittijakoalueiden 
valmistelua varten. Saaristoalueilla tehtiin aluemittauksia 
Rauman- Olkiluodon, Taalintehtaan-Särkisalon-
Tenholan, sekä Helsingin alueilla. Sisävesillä jatkettiin 
Päijänteen merikartaston uusimiseen tähtääviä mittauk-
sia. Mittaukset saatiin loppuun Päijänteellä  ja  Vesijär-
vella,  mutta vielä  on  uudistamatta  Heinolaan suuntautu-
va reitti. 

Kauppamerenkulun pääväylillä  mitattiin väyliä 
 mm.  suunnittelutarkoituksiin Kökarin  eteläisellä väyläl-

lä. Pienempiä tarkistuksia tehtiin Rahjan, Vaasan, Vuo-
saaren, Sköldvikin  ja  Loviisan väylillä. Navi-tarkistusmit-
tauksia tehtiin Oulun, Munsalan  ja  Kristiinankaupungin 
väylillä. Myös matalalampien väylien mittauksia tarkistet

-tim  lukuisissa kohteissa, muun muassa Pohjanlandella  ja 
 Saaristomerellä.  Sisävesillä oli Navi-tarkistusten pääkoh-

de Varkauden-Kuopion-Siilinjärven syväväylä. Matala-
väyläkohteita puolestaan oli erityisesti Kuopion mutta 
myös Savonlinnan alueilla. 

Toimikauden aikana luodattiin  37 500  linjakilomet
-nä,  eli alueellisesti  1700  neliökilometriä. Tästä  1350  ne-

liökilometriä oli  modernia  monikeilaista  luotausta,  jon- 

ka  tarkkuus  on  riittävä väyläalueen varmistamiseen myös 
kulkusyvyydeltään kniittisillä kohteilla. 

Rekistereitä  ja  menetelmiä kehitetään jatkuvasti 

Kaikki merenmittaukset tallennetaan laadultaan varmen-
nettuina numeerisiin Navi-rekistereihin. Rekisteriin vie-
tiin yhteensä  2046  aluetta, joihin tankoharausten lisäksi 
sisältyy  211  km2  luotausmenetelmillä varmistettua  aluet-
ta. Uusien mittausten lisäksi syvyyspisterekisteriä täyden-
nettiin laatuluokitellulla  ja  varmennetulla vanhemmalla 

 numeerisella aineistolla. Myös väylätuotanto pystyy saa-
maan suurimman osan tarvitsemistaan tiedoista  ja  aineis

-toista suoraan rekistereistä, jotka ovat yhä kehittyneem-
piä. Numeerisia  ja  graafisia aineistoja tuotetaan kuitenkin 
runsaasti myös sisäisten  ja  ulkoisten asiakkaiden tilauk-
sesta. 

Merenmittauksen  kustannukset  

Milj.  euroa 2003 2002  muutos  %  
Paikkausmenot  5,6 5,8 -3,2 
Muut kulutusmenot i,8 1,9 - 5,3 
Päaomakustannukset  1,0 1,1 -8,8 
Yhteensä 8,4 8,8 -4,4  

Osuus laitoksen  kokonaiskustannuksista  4% 

Ensimmäiset siniset  merikartat  ilmestyivät 

Keväällä aloitettiin merikarttauudistus, jolla suomalai-
nen  menikartasto uudistetaan kansainvälisen kuvaustavan 
mukaiseksi. Vuoteen  2008  mennessä kaikki vihreät meri- 
kartat korvataan sinisillä - ts. kartoilla joissa matalaa vet-
tä kuvaa sininen väri. Värien  ja  karttasymboliikan  lisäksi 
muuttui myös koordinaatisto. 

Merikarttauudistuksen  avasivat keväällä ilmesty-
neet Suomenlanden rannikkokartat mittakaavassa 

 1:50 000;  syksyllä julkaistiin vastaavat kartat Saaristo- 
mereltä. Yleiskarttojen uudistaminen tuotti syksyllä mit-
takaavassa  1:250 000  julkaistun sinisen  merikartan  län

-tiseltä  Suomenlandelta. Lisäksi päivitettiin  20  vihreää 
merikarttaa  ja  kaksi menikarttasarjaa. Myös uusi Puulan 
kartta valmistui vielä vanhan kansallisen järjestelmän 
mukaisena. Kaikkiaan vuoden lopussa julkaisuohjelmas

-sa  oli  102  merikarttaa  ja  19  merikarttasarjaa.  Vuoden ai-
kana myytiin noin  16 000  merikarttasarjaa  sekä noin  
21 000  merikarttaa.  Painettujen merikarttojen kustanta-
jana jatkoi  Werner-Söderström  Oyj,  joka huolehti myös 
merikarttojen painamisesta, markkinoinnista  ja  myynnistä. 



 

Ammattimerenkulun  tarpeisiin suunnitekuun 
elektroniseen ENC-merikartastoon tehtiin  130  päivitystä 

 ja  32  uutta solua. Vuoden lopussa oli myynnissä yhteensä 
 78  suomalaista ENC-merikarttaa. Aineistoa myy  ja  jakaa 

Primar  Stavanger.  
Veneilykäyttöön  tarkoitettu  CD-merikartasto  laa-

jeni uudella tuotteella Pohjanlandelta  (F)  sekä sinisiin 
rannikkokarttoihin perustuvilla itäisen  ja  läntisen Suo-
menlanden tuotteilla.  CD-merikarttoja  myytiin yhteen-
sä  1500.  

Suomen rannikon loistot -kirjasta julkaistiin uusi 
painos, samoin suomalaiset  ja  kansainväliset karttamerkit 
sisäkävästä Kartta  1  :stä.  

Uusi merikarttojen tuotantojärjestelmä nSector 
otettiin onnistuneesti tuotantokäyttöön karttauudistuk

-sen  yhteydessä. Uudella järjestelmällä toteutettiin meri-
karttauudistukseen liittyvä karttojen kuvaustavan  ja  koor-
dinaattijärjestelmän  muutokset. Tuotantojärjestelmien 
uudistamista jatkettiin suunnittelemalla uutta syvyystie-
toi  en  hallintajärjestelmää (SYVA),  jonka  on  määrä te-
hostaa syvyystietojen vientiä merikarttoihin. 

Väylä  npito  
Naantalin väylän syventämiseen  ja  väylien kunnossapi-
toon saatiin kertomusvuodelle meri-  ja  sisävesiväylien ke-
hittämisohjelmart  mukaisesti budjettimääräraha. Rahoi-
tusta myönnettiin myös Loviisan väylän syventämiseen  ja 

 lisäksi erillisrahoitus Vuosaaren väylän rakentamiseen. 
Vuosaaren  ja  Naantalin väylien rakennussuunni-

telmat valmistuivat. Kummankin hankkeen toteutukses-
ta järjestettiin kansainvälinen tarjouskysely. Vuosaaren 
urakkasopirnukset allekirjoitettiin syksyllä  2003  ja  väy-
läruoppaukset  aloitetaan keväällä  2004.  Myös Naantalin 
väylän ruoppaaminen käynnistyy keväällä  2004,  mikäli 
vesilupa saadaan ajoissa. Loviisan väylällä tehtiin poh-
jatutkimuksia, joiden perusteella laadittiin väylän yleis- 
suunnitelma  ja  vesilupahakemus.  Hanke  on  suunniteltu 
toteutettavaksi vuosina  2004-2005.  

Meri-  ja  sisävesiväylien  kehittämisohjelman mu-
kaisesti Haminan, Tornion  ja  Raahen väylien suunnitte-
luvalmiutta nostettiin pohjatutkimusten avulla sekä  val

-inistelemalla yleissuunnitelmia  ja  vesilupahakensuksia. 
 Tähtäimessä  on  valmius Tornion  ja  Raahen väylähank-

keiden toteuttamiseen vuonna  2005.  Raahen-Oulun
-Kemin  -rannikkoväylä  rakennettiin valmiiksi. Pietarsaa-

ren väylän syventämiseen liittyvät kuijetustaloudelliset 
laskelmat päivitettiin. 

Tulevien vuosien liikennehankkeita valmisteleval
-le  ministerityöryhmälle  laadittiin esitykset tulevista väyli-

en  ja  turvalaitteiden kehittämishankkeista  sekä väylästön 
kunnossapito-ohjelmasta. 

Väylien kulkusyvyyskäytännön muutosta  valmistel- 
tim  laatinialla  hyöty-  ja  riskianalyysit  sekä laskelma muu-
toksen mandollistamista kuljetustaloudellisista säästöistä 
- vuoden  2002  liikennemäärillä  laskennallinen hyöty oli-
si noin  3-7  miljoonaa euroa vuodessa. Tarkoituksena  on  

luoda edellytykset väyläsyvyyksien nykyistä tehokkaam
-malle ja  joustavammalle  hyödyntämiselle tulevaisuudessa. 

Navi-strategian  mukaisesti jatkettiin väylätietojen 
tarkistamista. Vuoden aikana Navi-kriteerit täyttävien 
kauppamerenkulun väylien osuus kasvoikin  45  prosentis-
ta 55:een. Huonokuntoisia kauppamerenkulun väyliä oli 
vuoden lopussa  825 km.  

Saimaan kanavan talviliikennekokeilu jouduttiin 
aluskokeiden osalta siirtämään Saimaan huonon vesiti-
lanteen  ja  Suomenlanden erittäin vaikean jäätilanteen 
vuoksi talveen  2004.  Kanavan geotermisestä lämmöntuo-
tannosta tehtiin kuitenkin erillisselvitys. Lisäksi alettiin 
selvittää ruoppausmassojen sisältämiä haitallisia aineita  ja 

 kehittää väylien riskianalyysia. 
Merenkulkulaitos  osallistui myös satama-asiain 

neuvottelukunnan työhön sekä liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriön  FITS-Iiikennetekniikkaohjelmaan.  Selvityk- 
siä laadittiin muun muassa kotimaan syöttökuljetusten tu-
levaisuuden mandollisuuksista sekä vuosien  2003-2005 

 meriväylähankkeista. 
Väylänhoidon ulkoistamiskokeiluja  jatkettiin myös 

vuonna  2003.  

Väylänrakennuksen  ja väylänhoidon  kustannukset  

Milj.  euroa 2003 zooz  muutos  %  
Paikkausmenot  i6,6 16,3 i,8 
Muut  kulutusmenot  10,3 9,9 4,0 
Pääomakustannukset 21,0 22,5 -6,6 
Yhteensä 47,9  48,7 -i,6  

Osuus laitoksen  kokonaiskustannuksista  25  %  



Meriliikenteen ohjaus  
Merenkulkulaitos  vastaa alusliikennepalveluista sekä alus-
ten ilmoittautumis-  ja reittijakojärjestelmistä. Alusliiken-
nepalveluja  tuottava VTS-keskusten verkko kattaa  koko 

 rannikon  ja  Saimaan syväväylät. 
Suomenlanden pakollista ilmoittautumisjärjestel

-mää, GOFREPia,  valmisteleva Suomen, Viron  ja  Venäjän 
yhteinen kolmikantakomitea  on  valmistellut yhtenäisiä 
toimintatapoja, jotta  1.  heinäkuuta  2004  alkava toimin-
ta täyttää IMOn vaatimukset. Helsingin meriliikennekes-
kuksen uudet entisiä tarkoituksenmukaisemmat toimitilat 
laitteistoineen edesauttavat tehtävän hoitamista. 

Alusilikennepalveluista  laki  

Merenkulkulaitoksen  työryhmä alkoi kertomusvuon- 
na  valmistella esitystä erityiseksi alusliikennepalvelulaik

-si,  jolla säädettäisiin muun muassa VTS-palvelun yllä-
pitamisestä  ja  sisällöstä sekä yhteistoiminnasta muiden 
viranomaisten  tai satamanpitäjien  kanssa, alusliikenne-
ohjaajien pätevyysvaatimuksista sekä palvelun järjestäjän 
toimivallasta  ja  velvollisuuksista. Laki toteuttaisi aluslii-
kenteen seuranta-  ja tietojärjestelmää  koskevan  EU-di-
rektiivin.  Voimaan  sen  on  tarkoitus  tulla  mandollisimman 
pian hyväksymisen  ja  vahvistamisen jälkeen. 

Kesällä alettiin luoda VTS-henkilöstölle kansal-
lista, tALAn suosituksia vastaavaa, koulutus-  ja sertifi-
ointijärjestelmää.  Ensimmäiset operaattorit  on  tarkoitus 
kouluttaa syksyllä  2004,  jolloin aloitetaan sertifikaattien 
myöntäminen. Syksyllä alkaneet VTS-esimiesten kurssi-
tukset Tanskassa  ja  Englannissa palvelevat oman järjestel- 

Luotsaus 
Luotsauslainsäädäntöä  jouduttiin uudistamaan Meren-
kulkulaitoksen organisaation muuttumisen takia. Vuoden 

 2004  alussa luotsauspalvelujen tuottaminen siirtyi uudel-
le Luotsausliikelaitokselle. Merenkulkulaitos puolestaan 
vastaa luotsauksen viranornaistehtävistä  ja  valvoo itäme- 

mämme  toteuttamista. Koulutus takaa laadukkaan palve-
lun kaikille alusliikennepalveluun osallistuville. 

Yhä kehittyneempää merenkulun  telematiikkaa 

Merenkulkulaitoksella  on  keskeinen rooli voimakkaas- 
ti kehittyvässä merenkulun telematiikassa, erilaisten  tele-
maattisten  järjestelmien tuottamisessa  ja  kehittämisessä. 

Satamaliikenteen PortNet-tietojärjestelmään,  jo-
ta Merenkulkulaitos  ylläpitää yhteistyössä satamien  ja tul-
tin  kanssa, kirjattiin vuoden aikana ulkomaanliikenteen 
satamakäyntejä kaikkiaan  37 590.  Tämä keskitetty me-
riliikenteen tietojärjestelmä kattaa lähes  kaiken  kauppa- 
merenkulun liikenteen.  Sen  kautta voidaan hoitaa  mm. 

 lastin tullaus ja  vaarallisten aineiden ilmoitukset. 
Alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän AISn 

maa-asemaverkosta oli vuoden loppuun mennessä valmii-
na noin  85  prosenttia. Helsingin  komission AIS-ryhmän 
rakentama Itämeren  maiden  yhteinen AIS-verkko saatiin 
koekäyttöön Suomen, Ruotsin  ja  Venäjän osalta. 

Alusten navigointiturvallisuus kohentui, kun 
DGPS-satelliittipaikannusjärjestelmän toimintaa Pohjan-
landella  ja Saaristomerettä  varmistettiin Ruotsin kanssa 
solmitulla yhteispeittosopimuksella. Merenkulkulaitos yl-
läpitää DGPS-järjestelmää. 

Vuoden lopulla valmistui yhteistyössä Merentutki-
muslaitoksen kanssa toteutettu vedenkorkeuden ilmoitus- 
järjestelmä, joka palvelee reaaliaikaisilta tiedoilla muun 
muassa vuonna  2004 aloitettavaa  joustavaa väyläsyvyys-
käytäntöä. 

rentuotsausta  sekä myöntää itämerenluotsien ohjauskirjat. 
Luotsinkäyttövelvollisuutta ei muutettu. Samalla luotsa-
usta koskeva lainsäädäntö saatettiin vastaamaan perustus-
lain säännöksiä. 

Luotsauksen  kustannukset  
LuotsauslukuJa  2003  Milj. euroa 2003 2002  muutos  %  

Paikkausmenot  24,8 24,3 2,1 
Luotsauksia 37000 Muut  kulutusmenot  4.2 3,6 16,7 
Luotsattu  matka  814940  mpk  Pääomakustannukset 2,7 3,0 -11,2 

Luotsien ohjauskirjoja 6o Yhteensä 31,7 30,9 2.5  
Linjaluotsinkirjoja  208 

Erivapauksia  74  Osuus laitoksen  kokonalskustannuksista  17% 
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Luotsauslain  uudistamisesta seurasi, että oli tarpeen val-
mistella myös määräykset luotsien ohjauskirjojen  ja  linja-
luotsinkirjojen myöntämiseen liittyvistä tutkinnoista sekä 
luotsattavista väylistä, luotsausmatkoista  ja  luotsipaikoista. 

Aluskäyntien  vähenemisestä huolimatta luotsaus
-ten  määrä kasvoi edellisestä vuodesta seitsemän prosent-

tia  ja  luotsatut meripeninkulmat  17  prosenttia. 
Luotsaustuloja  kertyi yhteensä vajaa  38  miljoonaa 

euroa, reilut viisi miljoonaa euroa edellisvuotta enem-
män. Sekä luotsausmäärien  ja  luotsattujen meripeninkul

-mien  että luotsaustulojen kasvamista edellisestä vuodes-
ta selittää pääasiassa  se,  että poikkeuksellisen jäätalven 
vuoksi Suomenlanden liikenne ohjattiin kulkemaan Ete- 

lä-Suomen rannikkoväylää pitkin tammikuun lopulta 
huhtikuun loppuun. Talviliikenteen aikana helmi-maa-
liskuussa Helsingin luotsausalueella oli reilut  6000  luot-
sausta  eli yli  4300  enemmän kuin samaan aikaan vuot-
ta aiemmin. Yhteensä luotsattu matka, likemmäs  98 000 

 meripeninkulmaa, oli yli  77 500  mpk  enemmän kuin 
edellisen vuoden vastaavana aikana.  

Jos  Etelä-Suomen talviliikenteen vaikutusta ei ote-
ta huomioon, rannikon luotsauskysyntä väheni noin seit-
semän prosenttia edellisestä vuodesta. Saimaan kanaval-
la  ja  Saimaan luotsausalueella luotsauskysyntä puolestaan 
kasvoi kanavan ennätyksellisen vilkkaan liikenteen vuok-
si lähes kaksi prosenttia. 

Talvimerenkulun avustaminen  

Teollisuuden kuljetukset talvikaudella ovat jatkuvasti li-
sääntyneet. Talvikautena  2002-2003  Suomen satamissa 
kuitenkin kirjattiin  23 730  saapunutta  ja  lähtenyttä  alus-
ta, hieman edellistä vuotta vähemmän. Lastia ne kuijetti

-vat  lähes  35,1  miljoonaa  tonnia,  noin  38  prosenttia  koko 
 vuoden merikuljetuksista. 

Talvimerenkulun  palvelutaso oli vuosittain teh-
tävän asiakastutkimuksen mukaan hyvä, hankalista  jää- 
oloista huolimatta. Kyselyn mukaan niin avustustoimin-
nan palvelutaso, kommunikointi avustettavien alusten 
kanssa, turvallisuus kuin Ruotsin kanssa harjoitettu yh-
teistyökin ovat viime vuosina jatkuvasti kehittyneet. 

Avustamisen  kannalta hankala talvi 

Talvimerenkulun avustamisen  kannalta talvi  2002-2003 
 oli vaikea, vaikka jään laajuudella mitattuna  se  luokitel-

laan keskimäaraiseksi jäätalveksi. Talvi kuitenkin alkoi 
poikkeuksellisen aikaisin, kesti keskimääräistä pidempään 

 ja  lisäksi  jää  Suomenlandella oli tavallista paksumpaa. 
Erityisen vaikea jäätilanne oli Perämerellä  ja  Suo-

menlandella; aluksia jouduttiin hinaamaan viisinkertai-
sesti edellisen vuoden mäara.  Talven  2002-2003  aikana 
joutui jäänmurtaja-apua odottamaan  2 777  alusta; keski-
määräinen odotusaika oli  6,3  tuntia.  

Talven  laajin jäätilanne saavutettiin  5.  maaliskuuta, 
jolloin jäätä oli kaikkiaan  232 000  km2 .  Jäät lähtivät 
Suomenlanden itäosasta toukokuun puolessa välissä  ja 

 Perämeren pohjukasta toukokuun lopulla. 
Ensimmäiset liikennerajoitukset annettiin Peräme-

relle  19.  marraskuuta  ja  Suomenlandellekin  jo  joulukuun 
puolessa välissä.  Talven  nopean kehittymisen myötä tu- 
li  kovin  rajoitus Perämerellä voimaan poikkeuksellisen ai-
kaisin,  12.  tammikuuta  ja  itäisen Suomenlanden satamiin  

noin kuukautta myöhemmin. Rajoitukset päättyivät Suo-
menlandella  12.  ja  Perämerellä  23.  toukokuuta.  

Jää  nmurtoyhteistyössä  merkittävää edistystä 

Liikenteen kannalta hankalin jäätilanne moneen vuo-
teen nosti esiin huolen Itämeren talviliikenteen turvalli-
suudesta. Asiaa käsiteltiin useammalla foorumilla, muun 
muassa maaliskuussa Göteborgissa pidetyssä Suomen, 
Ruotsin, Venäjän  ja  Viron jäänmurtotoiminnoista vastaa-
vien viranomaisten neuvonpidossa, jossa pyrittiin lähen-
tämään  maiden  jäänmurtokäytäntöjä  toisiinsa. Kovana 
talvena tarpeellisesta yhteistyöstä  ja  maiden  erityison-
gelmista  keskusteltiin myös Itämeren  maiden  jäänmur-
tokokouksessa  syyskuussa, jolloin mukana olivat lisäksi 
Tanskan  ja  Norjan edustajat. 

Aiempina vuosina vakiintuneen käytännön mu-
kaisesti suomalaiset  ja  ruotsalaiset murtajat toimivat Pe-
rämerellä tiiviissä yhteistyössä.  Maiden  jäänmurtajapääl- 
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liköiden  ja  -johdon vuosittaisessa yhteistyökokouksessa 
lokakuussa Luulajassa pohdittiin  Kemin ja  Luulajan  väli-
sen  rannikkoväylän  mandollisuutta. 

Myös Suomen  ja  Venäjän jäänmurron asiantuntijat 
kokoontuivat marraskuussa Helsingissä keskustelemaan 

 mm.  liikenteen ohjauksesta, karikkoisista vesistä, yhteis-
työn tarpeellisuudesta  ja  kommunikaatiosta.  Kokoontu-
misesta päätettiin tehdä vuosittainen käytäntö. 

Itämeren suojelua edistävän Helsingin  komission 
 (HELCOM) talvimerenkulun turvallisuusasioita  käsitte-

levä asiantuntijaryhmä hyväksyi Pietarin kokouksessaan 
marraskuussa luonnoksen HELCOM-suositukseksi Itäme-
ren talvimerenkulun turvallisuudesta. Suosituksessa anne-
taan ehdotus  mm. jääluokkien  vastaavuudesta sekä ohjei-
ta siitä, miten liikennerajoituksia tulisi Itämerellä antaa 
jääolosuhteiden vaikeutuessa,  ja  miten annetuista liiken-
nerajoituksista voidaan antaa poikkeuksia. 

Syksyllä  2003 Merenkulkulaitos  osallistui ruotsalai-
sen  ja  suomalaisen paperi-  ja  terästeollisuuden talvime-
renkulkuseminaariin. Vakiintunut yhteistyö teollisuuden 

 ja  työnantajien keskusjärjestön TT'n logistiikkaryhmän 
kanssa jatkui tiiviinä. Jäänmurtopalvelujen käyttäjille val-
mistui uusi opaskirja  ja  teollisuudelle, rahtaajille sekä va-
rustamoille suunnatut pelisäännöt päivitettiin. 

Varustamotoiminta  erilleen 
Merenkulkulaitoksesta 

Varustamotoiminta  valmistauduttiin liikelaitostamaan  or-
ganisoimalla  maaliskuusta alkaen murtajat  ja  niiden ope-
ratiivinen toiminta omaksi yksikökseen, joka voitiin vuo-
den  2004  alussa irrottaa Merenkulkulaitoksesta erilliseksi 

Varustamoliikelaitokseksi.  Samaan yksikköön siirrettiin 
myös muita aluksia. Joulukuussa Merenkulkulaitos sopi  ti-
laavansa jäänmurtopalvelut  vuodelle  2004 Varustamolii-
kelaitokselta.  Sopimus sisältää  option  kandelle seuraaval-
le vuodelle. 

Jäänmurtaj ilIe  kertyi toiniintapäiviä enemmän kuin 
kertaakaan sitten ennätyksellisen  talven  1986-87,  lähes 
tuplasti edellisen  talven  määrä. Kaikki yhdeksän murtajaa 
olivat avustustehtävissä tammi-huhtikuussa  85  vuorokau-
den ajan. Aiempien vuosien tapaan avustustehtäviin käy-
tettiin myös yksityisten  ja  kuntien omistamia vahvoja  hi-
naajia  koko  rannikkoalueella. 

Monitoimimurtajat  siirtyivät huhtikuun lopulla 
 offshore-kaudeksi DSND:n palvelukseen Pohjanmeren 

öljykentille. Siellä ne muun muassa laskivat kaapeleita  ja 
 paikansivat öljyputkien vuotokohtia.  Kausi meni hyvin, 

ilman pideinpiä toimintakatkoksia. Ensimmäinen moni-
toimimurtaja lopetti rahtauskautensa  marras-joulukuun 
vaihteessa. Viimeisenä lopettanut Nordica saapui Vuosaa-
ren telakalle vasta joulukuun lopussa. Rahtauskauden  pi-
dennys  lisäsi myös tuloja. 

Jäänmurron  kustannukset 

MIlJ. euroa  2003 2002  muutos  %  
Palkkausmenot 14,6 11.8 23,6 

Muut  kulutusmenot  15.4 8,4 83,2 

Pääomakustannukset 15,8 17,2 

Yhteensä 45,8 37,4 22,4  

Osuus laitoksen  kokonaiskustannuksista  24% 

Ympäristövuosi  2003  
Alusten navigointiturvallisuutta  on  parannettu varmen-
tarnalla DGPS-järjestelmän toimintaa Pohjanlanden  ja 

 Saaristomeren alueella Ruotsin kanssa solmitun yhteis-
peittosopimuksen avulla. Merenkulun  ja  meriympäristön 

 turvallisuutta  on  edelleen parannettu laajentamalla  ja  ke-
hittämällä liikenteen tieto-, seuranta-  ja  ohjausjärjestel-
miä (PortNet, VTS,  ALS,  GOFREP).  Järjestelmien avulla 
voidaan tehokkaammin seurata  mm.  vaarallista lastia kul-
jettavien alusten liikkumista. 

Väylätietojen kuntoonpanoa  sekä väylästön kun-
nostustöitä  on  jatkettu Navi-strategian ja  väylästön  kun-
toonpano-ohjelman mukaisesti Näillä toimilla voidaan 
osaltaan parantaa alusliikenteen turvallisuutta  ja  pienen-
tää ympäristöonnettomuuden riskiä. 

Vuoden erikoisin ympäristötoimenpide tehtiin 
Orivedellä. Kevättalvella väyläryhinä teki linjataulun 
viereen kalasääkselle pesimäalustan, johon siirrettiin lin-
nun edellisenä vuonna Turpeisen saaren linjatauluun ra-
kentama pesä. Kesällä voitiin todeta kalasääksen olevan 
tyytyväinen uuteen pesäpaikkaansa. 

Kalustoa uusittaessa  on ympäristönäkökohdat  otet-
tu huomioon  ja  valittu polttoaineeksi mandollisimman 
ympäristöystävällinen vaihtoehto. Mandollisuuksien mu-
kaan  on  käytetty biohajoavia hydrauliöljyjä sekä vähen-
netty kiinnittymisenestomaalien käyttöä. Merikartoitus-
tuotannon ympäristövaikutuksiin  on  kiinnitetty entistä 
enemmän huomiota  mm. täsmentämällä painouilmien  ja 

 peltien  käsittelyssä käytettävien kemikaalien käsittelyoh - 



jeita.  Eri toimipisteissä olevien maanalaisten öljysäiliöi
-den  kunto  on  tarkastettu. 

Merenkulkulaitoksen ympäristöjärjestelmä  otetaan 
käyttöön vuonna  2004.  Järjestelmän rakentaminen jatkui 

 koko  vuoden kartoituksin, katselmuksin  ja keskusteluti-
laisuuksin. Kartoitusten ja katselmusten  pohjalta Meren-
kulkulaitokselle laadittiin ympäristöpolitiikka, jonka joh-
tokunta hyväksyi elokuussa  2003.  

Syksyllä alettiin laatia laitoksen ensimmäistä ym-
päristöohjelmaa  ja -käsikirjaa. Ympäristöohjelma  laadi-
taan toiminnoittain  ja  sitä  on  valmisteltu eri toimintojen 
tiiviinä yhteistyönä. Luonnos  on  käsitelty laitoksen joh-
toryhmässä. Ympäristöohjelma kattaa vuodet  2004-2008. 

 Lisäksi valmistellaan ympäristökäsikirja, johon kootaan 
tiiviiksi kokonaisuudeksi toimintaa koskevat ohjeet. 
Ympäristöohjelma  ja  -käsikirja valmistuvat alkuvuonna 

 2004,  jonka jälkeen Merenkulkulaitoksen ympäristöjär-
jestelmä  on  valmis otettavaksi käyttöön. 

Liikenne-  ja viestintäministenö  arvioi hallinnon- 
alan laitosten ympäristöjärjestelmät vuoden  2004  aikana. 

Normaalisti Saimaan kanavasta otetaan neljästi 
vuodessa vesinäytteet. Heinäkuussa UPM-Kymmenen 

Kaukaan selluloosatehtaasta  pääsi käynnistyksen yhtey-
dessä Saimaaseen noin  10 000  tonnia soopaa ja  laimen-
nettua mustaa lipeää, joka aiheutti kalakuolemia  ja  sai  ve-
den vaahtoamaan  voimakkaasti Mälkiän, Mustolan  ja 
Soskuan suluilla. Ylimääräisissä vesinäytteissä  ei kuiten-
kaan löytynyt sanottavaa happivajetta, vaikka vesi oli 

 varsin  tummaa. 
Väylähankkeiden  suunnitteluun liittyviä  sediment-

tiselvityksiä  varten  on  valmisteilla ohje. 
Ympäristöjärjestelmän  käyttöönottoon liittyvä kou-

lutus  on  käynnistetty. Ympäristönäkökohdat  ja ympäris-
tötietoisuuden  lisääminen otetaan huomioon myös muus-
sa koulutuksessa. 

Tornion  ja  Raahen väylien syvennyshankkeista  on 
 pyydetty yhteysviranomaisen lausuntoa  YVA-menettelyn 

tarpeesta. Loviisan väylän syvennyshankkeen vesilupaha-
kemuksen valmistelu käynnistettiin syksyllä. Ympäristö-
lupavirasto järjesti Naantalin väylän vesilupahakemusta 
koskeneen neuvottelun, jonka pohjalta hakemusta täy-
dennettiin. Vuoden aikana tehtiin useita vesiliikennelain 
mukaisia rajoituspäätöksiä. 

Kansainvälinen yhteistyö  
Merenkulkulaitoksen  edustajat osallistuivat aktiivises- 
ti kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn toimintaan, 
muun muassa merenkulun  SOLAS-yleissopimuksen  tek-
nisten määräysten muutosten valmisteluun. Suomella oli 
edustaja kansainvälisen turvalaite-  ja majakkajärjestön 
IALAn  hallituksessa, johon kuuluu jäseniä  18  eri maasta 

 ja  jonka kesäkokous järjestettiin Suomessa, Myös järjes-
tön komiteatyöskentelyyn  on osallistuttu. Merenkulkulai-
tos  oli edustettuna myös PIANCin hallituksessa, sisäve-
sikomiteassa sekä kandessa eri työryhmässä, joista toinen 
niin ikään piti kokouksena Suomessa kesällä  2003. 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut aktiivisesti EU:n 
 komission  eri työryhrnien toimintaan  ja  antanut asian-

tuntija-apua neuvoston liikennetyöryhmän kokouksissa 
valmisteltaessa merenkulun turvallisuutta  ja turvatoimia 

 koskevia yhteisötason säädöksiä. 
Säädösmuutokset  ovat koskeneet  mm.  alusten  ja  sa-

tamien turvatoimien parantamista, meriturvallisuusviras
-toa (EMSA),  lasti-  ja  matkustaja-alusten siirtämistä yh-

teisössä rekistereiden välillä, sekä matkustaja-alusten 
turvallisuuden parantamista yhteisössä. Alusten  ja  satami-
en turvatoimien parantamista koskevalla asetuksella  on 

 tarkoitus saattaa voimaan IMOssa vuonna  2002  hyväksy- 

tyt  alusten  ja satamarakenteiden turvamääräykset  yhtei-
sön lainsäädärinössä. Meriturvallisuusvirastoa koskevan 
asetusmuutosehdotuksen tarkoituksena  on  laajentaa vi-
raston toimiala kattamaan alusten  ja  satamien turvamää-
räykset sekä minimikoulutusasiat  ja  eräitä ympäristönsuo-
jelutoimia. 

Merenkulkulaitos  edusti Etelä-Suomen rannikko- 
seudun Interreg  III A  -ohjelman hallintokomiteassa lii-
kenne-  ja viestintäministeriön hallinnonalaa ja  maksoi 
valtion kansallista rahoitusta eri hankkeille. Vuoden aika-
na selvitettiin  mm.  Suomen  ja  Viron vapaaehtoista meri-
pelastustoimintaa  ja  operatiivisten  mallien  hyödyntämistä 
Suomenlanden öljyntorjunnassa. Lisäksi Merenkulkulai-
tos osallistui sisävesiliikenteen toimintaedellytysten ke-
hittämistä koskeviin  EU-hankkeisiin sekä asiantuntijana 
pienten  ja  keskisuurten satamien toimintaprosessien ke-
hittämiseen. 

Merenkulkulaitoksella  on  aktiivinen rooli kan-
sainvälisessä merikartoitusyhteistyössä  ja  se on  edustet-
tuna kansainvälisen merikartoitusorganisaation IHOn 
keskeisissä komiteoissa  ja työryhmissä.  Tärkeimpiä asioi-
ta ovat olleet järjestön uudistaminen,  strategisen  suun-
nittelun kehittäminen sekä merikartoituksen tekninen 
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standardisointi. HELCOMin  Kööpenhaminan julistuk-
sen mukaisesti  on  kehitetty Itämeren yhtenäistä meren-
mittaussuunnitelmaa, jonka toteutumista seurataan Suo-
men puheenjohdolla. Julistuksen tavoitteet  on  saavutettu 
elektronisessa merikarttatuotannossa, joka  on edellyttä- 

Merenkulkupiirit 
Merenkulkulaitos,  kuten myös  sen  henkilökunta, toimii 
laajasti lähes  koko  Suomen alueella, Hangosta Inariin 
saakka. Alueellista toimintaa hoidetaan neljässä meren-
kulkupiirissä. 

Suomenlanden  merenkulkupliri  
Liikenne Suomenlandella kasvaa jatkuvasti, erityisesti öljy- 
kuljetukset Venäjän satamiin. Lisähaasteita tuo öljykuljetus

-ten  kanssa risteävä tiheä poikittainen matkustajaliikenne. 
Kaikki Suomenlanden alueen kauppamerenkulun 

vaylat ovat meriliikenteen ohjauspalvelun piirissä. Vuon-
na  2002  aloitettu reittijakoatueiden seuranta jatkui lu-
kuun ottamatta talvikuukausia, jolloin reittijakoalueet 
jäiden vuoksi poistettiin käytöstä. Heinäkuun alussa reit-
tijakoalueet muuttuivat. 

Suomenlanden merenkulkupiirin suurimmat inves-
toinnit olivat  vaylänpitoon  ja sen kehittämishankkeisiin 

 kohdistetut  1,5  miljoonaa euroa sekä meriliikenteen  oh-
jauspalvelun 1,2  miljoonaa euroa, jotka pääosin käytettiin 
Suomenlanden uuden meriliikennekeskuksen rakentami-
seen Helsingin Katajanokalle.  

Helsinki VTS:n  toiminta siirrettiin Suomenlanden 
meriliikennekeskukseen Katajanokalle kesäkuun alussa. 
Samalla  koko laitekanta ja ohjelinistot päivitettiin.  Kun 
Kotkankirt keskuksen laitteisto saatiin päivitettyä mar-
raskuussa,  on  meriliikenteen ohjauspalvelun toimintavar-
muus  koko Suornenlandella  merkittävästi parantunut. 

Heinäkuussa  2004 käynnistyvää GOFREP-järjestel-
mää, joka saattaa  koko  Suomenlanden alueen valvonnan 
piiriin, valmistettiin yhteistyössä Venäjän  ja  Viron kanssa. 
Vuoden aikana pidettiin kaksi operatiivista harjoitusta. 

Alueen vaylien  ja turvalaitteiden  ylläpitoon käytet-
tiin noin  3,6  miljoonaa euroa. Alkuvuodesta jäät rikkoi-
vat  runsaasti turvalaitteita, mikä kasvatti menoja jonkin 
verran, asetetuissa tulostavoitteissa kuitenkin pysyttiin. 
Kesällä kunnostettuja kiinteitä turvalaitteita olivat muun 
muassa Helsingin  ja Tjiskerin  majakat sekä Köllhällenin 
loisto. 

Kauppamerenkulun  väyliä kunnostettiin Loviisan, 
Porvoon, Sipoon  ja  Porkkalan edustoilla kaikkiaan noin 

 68  ja matalaväyliä  45  kilometriä. Merkittävä hanke  

nyt naapurimaiden välistä yhteistyötä ENC-aineistojen 
harmonisoimiseksi. Merenkutkulaitos  on  mukana kehit-
tämässä PRIMAR  Stavanger-jakelukeskusta,  joka hoitaa 
ENC-aineistojen päivittäniistä. Myös muuhun kartoitus- 
alan yhteistyöhön  on osallistuttu.  

oli myös Suomenlanden pääväylien ankkurointialueiden 
merkitseminen merikartoille. Muun muassa merikaapeli

-en  asennukset ovat vaikeuttaneet alusten ankkurointia; 
merkitsemällä alueet merikarttoihin pystytään säilyttä-
mään tärkeimmät ankkurointipaikat. 

Suomenlanden  merenkulkupliri  

1336 km  kauppamerenkulun väylia  
640 km  matalaväyliä  (alle  4  m) 
252 km  venereittejä  

3553  merenkulun turvalaitetta  

Öljynkuljetukset  Suomenlandella 
 1987-2003  ja  arvio  2010  

Milj. tonnia  
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Saaristomeren  merenkulkupiiri  

Saaristomeren piirin alueella  on  itämeren suurin saaris-
to, jossa väylät  ja  liikenne halkovat sadan kilometrin le-
vyistä, Turusta lounaaseen levittäytyvää karien, luotojen 

 ja  vakinaisesti asuttujen saanen vyöhykettä. Saaristolaki 
velvoittaa toimimaan saariston elinkeinojen, liikenneyh-
teyksien, palvelujen  ja  ympäristön turvaamisen puolesta 

Vesiliikenteen  vaikutuksista Saaristomeren haa-
voittuvaan luontoon keskusteltiin vilkkaasti kertomus- 
vuonna. Erityisesti Airiston eteläosaan vaadittiin nopeus-
rajoituksia luonnon  ja asujaimiston  suojaksi. Rajoitukset 
kuitenkin kaatuivat vaikutuksiin, joita niillä katsottiin 
olevan liikenteeseen  ja  sitä kautta myös työllisyyteen. 
Merenkulkupiirin kanssa samalle kannalle asettui myös 
Turun hallinto-oikeus. 

Valtion yhteysalukset Varustamoliikelaitoksen 
omistukseen 

Yhteysalusliikenteen  hoitamisesta Lounais-Suomen saa-
ristossa  on  vastannut Saaristomeren merenkulkupiiri. 
Vuoden  2004  alusta Merenkulkulaitoksen yhteysalukset 
siirtyivät uuteen Varustamoliikelaitokseen. Piirin tehtä-
vnä  on  järjestää  ja  tilata liikennepalvelut alan yrittäjiltä. 
Vuoden lopussa solmittiin Varustamoliikelaitoksen kans-
sa vuodeksi  2004  vastaavanlainen rahtaussopimus kuin 

 on  solmittu yksityisten liikennöitsijöiden kanssa. Sopi-
mus sisältää optiot kandelle seuraavalle vuodelle. Liiken- 

Alueellisia avainlukuja  2003 

nepalveluja  tilattaessa kaikki liikennöitsijät ovat samas-
sa asemassa. 

Yhteysalusliikenteen  kustannukset saariston vaki-
tuista asukasta kohti olivat  8 753.  

Merenkulkulaitos turvasi kertomusvuonna  liiken-
neyhteydet Turun saaristossa  14  reitillä yhdeksällä omalla 

 ja  viidellä yksityisen omistamalla yhteysaluksella. Kolme 
yksityistä alusta oli käytössä  vain  kesäkauden. Lisäksi tu-
ettiin liikennettä  Kotkan,  Porvoon  ja  Tammisaaren saaris-
tossa. Raskaskuljetusalus  Ursus  auttoi kesällä kanden vii-
kon ajan  Kotkan  saariston järeissä kuljetuksissa. 

Sarlstollikenteen  kustannukset  

Milj.  euroa  2003 zooz  muutos  %  
Palkkaus menot 3,0 3,3 -9,1 

Muut kulutusmenot 3,4 3,0 13,3 

Pääomakustannukset 1,7 3,7 -45,2 

Yhteensä 8,i 9,4 -13,8  

Osuus laitoksen kokona)5ku5tannuksista  4% 

Talvella Turun saaristossa voitiin ottaa käyttöön 
Houtskarin  ja Nauvon jäätiet,  jotka kylmyyden  ja vähälu-
misuuden  ansiosta pysyivät poikkeuksellisen hyvässä kun-
nossa. Siksi oli mandollista ottaa  7  yhteysalusta  pois lii-
kenteestä kanden  ja  puolen kuukauden ajaksi. 

Kesäkuussa aloitettiin EU:n aluekehitysrahan  turvin 
kokeiluluontoinen  liikenne Nauvon, Seilin  ja Rymättylän 

l(eskusballlnto )ajiin,nueto  Suomenlahti 5.uthtomo,l  Pohjanlahti J8M-S,aoml Thteensl  

MU).  (UR  2003 2002 MUutos  2003 2002  Muutos  w03 2002 MuotoS  2003 2002  Muutos  2003 2002  Muutos  2003 2002  Muutos  

hiSylät  km 
kauppolnererlkulku  

S 

1336 1336 

S 

0 i6 1372 

S 

-,6 6s 6, 

S 

0 764 814 

S 

-6,, 4107 4 6 

S 

12,1 
'Muu  vosltlkenne 892 8gu  0 2660 2011 32.3 2398 2398 0 5614 5572 0,8 11564 6,4 

lootsaukset kpl 19154 16460 16,4 6245 6 692 -6,y 67o 824 -2,6 5930 5693 4.2 36999 34669 6,7 
Luotsatut  mallit  402 68 271 896 48,1 148 797  l8 6, -6,2 76987 8 543 -v.8 186588 183 944 1,4 814940 697 998 16,8  

Henkilöstö  (HTV)  1) 829 789 5,1 234 238 -t,8 294 313 -6,o s8 152 3,7 284 302 -,9 1799 1794 0,3 

Titlot  2)  97,7 93,5 4,5 23.1 17,1 35,4 10,0 9,7 2,7 5,7 5,7 -6,0 3,5 34 2,9 139,9 '29,3 8,2 

Menot  
Pall,at  40,5 36,0 18,7 13,9 12,9 3.4 14,7 15,4 -9,6 7.7 7,2 -3,2 is,6  11,9 5,5 88. (3,5 ,S 
Muut  kulutusmenot  2)  30.1 22,4 37,9 4,5 3,9 u.S  8,3 6,8 18,4 3,3 3.0 2,1 5,4 5.9 -9,9 51,6 41,9 23.1 
Investoinnit  19,3 ,6,6 6.g 3,5 3.6 -3.8 2.7 3,3 -20.5 1.7 3,0 -44,3 1,3 3.1 j7,3 a8,4 29,7 '3,7 

Thteensä  89,9 75,1 19,8 21,9 20,4 7,5 25,7 25,4 1,3 12,7 13,3 -4,6 18,3 21,0 '12,8 lss.I  8,6 

Työllisyyden  hoIto  3)  0,05 0,01 0,04 -71,1 0,02 0,15 .88,8 0,10 0,54 -81,4 0,47 2,70 -82,6 0,6, 3,43 -82,3 
Ulkopuolisten  rnomentlt  4) 0,00 0,01 -77,8 0,00 0,06 o,98  o,c6  0,99 '93,6  

Menot  yhteensA  89,9 75,1 19.8 21,9 204 7,4 25.8 25.6 1,0 12,8 13.8 -,6 i8,( 24,7 '23,9 169,2 159,5 6.o 

Luvut eoät soallä työlllsyysmomevteilta palkattua henkilöstöa  
2) Luvut eivät srsälla sisalsla tuloja  ja  menoja  

3) Työllisyyden hoito slsaltdä  mom, 340602  ja  340677  kaikki menot  

4) UlkopuoliSten momentlt  26986,. 288034  ja  3s9962  



välillä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Vaati-
mattomasta markkinoinnista huolimatta matkustajamäärä 
nousi reippaasti yli tavoitellun kuuden  tuhannen. 

Rannikkoradioverkko  laajeni  

Häthradioliikenteestä nierialueella  vastaa Merenkulkulai-
tos. Käythnnössä sitä hoitaa valtakunnallinen rannikkora-
dioasema  Turku Radio.  Kesäkuussa rannikkoradioverkon 
kuuluvuus laajeni neljän uuden  VHF-tukiaseman  ansiosta 
Saimaan kanavan kansainvälisen liikenteen alueelle. Laa-
jennuksen yhteydessä uusittiin  Turku  Radion  laitteistoja 

 ja  ohjelmistoja. 
Saaristomeren liikenteen ohjauskeskuksissa  (Archi-

pelago  ja  West Coast VTS)  tehtiin laajoja ohjelmistopäi-
vityksiä.  Archipelago VTS:n  Ahvenanmaan tilannekuvaa 
täydennettiin uuden tutka-aseman avulla. Loppuvuodesta 
aloitettiin myös muita vastaavia parannushankkeita.  Ar-
chipelago VTS:lle  alettiin suunnitella uusia tiloja laajene-
van toiminnan tarpeisiin nykyisen kiinteistön yhteyteen. 

Saaristomeren merenkulkupliri 

1356km kauppamerenkulun väylia 
2660km  muita väyliä  
4700  turvalaitetta  

Pohjanlanden merenkulkupilri 

Pohjoinen sijainti  ja  pitkät etäisyydet antavat oman lei-
mansa Pohjanlanden merenkulkupiirille. Ankarat talvi- 
olosuhteet muodostavat haastavat puitteet tehtävien kus-
tannustehokkaalle hoitamiselle, kuten myös koneille, 
laitteille  ja  ulkona työskenteleville ihmisille. 

Pohjanlanden merenkulkupiirin alueella olevasta 
 10 kauppamerenkulun  satamasta kandeksan  on talvisata-

mia.  Satamien liikenne  on  kasvanut tasaisesti viime vuo-
sina. Talvella jäät vaikeuttivat ajoittain alusliikennettä  ja 
Merenkulkulaitoksen  tehtävien hoitamista. 

Useita väylien  ja turvalaitteiden 
kunnostushankkeita 

Maannousun  ja liettymisen  aiheuttaman mataloitumisen 
vuoksi Pohjanlandella joudutaan tekemään jatkuvasti  tar-
kistusmittauksia  ja kunnostusruoppauksia.  Tornion väyläl-
lä havaittiin madaltumia vuoden  2002  lopussa. Madaltu

-mat  poistettiin sukeltajien tekemänä työnä. Kunnostetun 
väylän kulkusyvyys palautettiin  8  metriin  ja  samalla vah-
vistettiin väylälle  ja laajennettuun  satamaan tehdyt  mer-
kinnän  muutokset. 

Kokkolan syväsataman  ja kantasataman  välisellä 
alueella todettiin madaltumia, jotka poistettiin ruoppaa

-malla.  Myös Vaasan  9  metrin väylällä oli havaittu laajo-
ja madaltuneita alueita  jo  vuoden  2002  lopulla. Vuodel-
le  2004  suunniteltua kunnostusruoppausta valmisteltiin 

 mm. harauksilla  ja vesistöselvityksilla.  
Liikenne-  ja viestintäministeriön väyläohjelmas-

sa  olevaa Tornion väylän syventämistä  9  metriin val-
misteltiin yhteistyössä  Avesta Polarit Stainlessin  kanssa 
tekemällä pohjatutkimuksia  ja vesilupahakemukseen  tar-
vittavia vesistö-  ja kalastoselvityksiä. Syventämishanke 

 vaatii sekä suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission että 
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston  luvan.  

Raahen väylän syventämistä  10  metriin valmis-
teltiin yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa. Väyläl-
lä  ja  satamassa  on  tehty pohjatutkimuksia  ja vesilupaha-
kemukseen  tarvittavia vesistöselvityksiä syventämisen 
suunnittelua varten. Hankkeen tarkempi suunnittelu  on 

 mandollista  sen  jälkeen, kun satamaan johtava linjaus- 
vaihtoehto  on  selvillä. 

Normaalien, ikääntymisestä  ja  kulumisesta aiheutu-
neiden korjausten lisäksi, merenkulun turvalaitteita kor-
jataan  tai  uusitaan vuosittain myös jään aiheuttamien 
vaurioiden vuoksi. Kiinteistä turvalaitteista jäävaurioita 
tulee lähinnä teräsrakenteisiin reunamerkkeihin  ja kellu

-vista turvalaitteista muoviviittoihin. Turvalaitteita  vauri-
oitui ennätysmäärä erityisesti Merenkurkun alueella. 

Oulun-Kemin väyläliä kunnostettiin  neljä teräsra-
kenteista kiinteää reunamerkkiä uudella tavalla: katkaise-
maila yläosat, jotka sitten vietiin muualle korjattaviksi  ja 
hitsattiin sen  jälkeen takaisin paikoilleen. 

Pohjanlanden merenkulkupilri  

651 km  kauppamerenkulun  väyliä 
 a g8 km  muita väyliäja  

3856  merenkulun turvalaitetta 

Järvi-Suomen  merenkulkupiiri  
Järvi-Suomen merenkulkupiirin kustannus-  ja henkilös-
törakennetta  leimaa laaja kanavatoiminta - piirin hallin-
nassa  on 39 sulkukanavaa.  Lisäksi piiri hoitaa sisävesi- 
en taiviliikenteen avustamiseen liittyvät tehtävät, tuottaa 
väylien merkitsemiseen käytettäviä muoviputkiviittoja 
myös ulkopuolisille asiakkaille sekä harjoittaa kanavamu-
seotoimintaa  ja  ylläpitää museolaiva Saimaata. 

Saimaan kanavan liikennekausi jäi sulkuporttien 
korjaustöiden  ja  kevättalven vaikeiden jääolosuhteiden 
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takia  4-5  viikkoa tavanomaista lyhyemmäksi. Lisäksi Sai-
maan alhainen vedenkorkeus aiheutti pientä haittaa  ye-
siliikenteelle.  Silti Saimaan kanavalla oli liikennettä en-
nätykselliset  2,23  miljoonaa  tonnia.  Uitto  ja  sisäinen 
proomuliikenne  mukaan lukien Vuoksen vesistössä oli yh-
teensä yli  3,6  miljoonaa  tonnia  tavaraliikennettä.  Viime 
vuosien voimakas kasvu Saimaan kanavan liikenteessä  on 

 seurausta raakapuun  ja  hakkeen  lisääntyneestä tuonnista, 
mikä  on  myös osaltaan painottanut tavaravirtoja eteläisen 
Saimaan satamiin. Saimaan kanavan matkustajaliikenne 
romahti vuonna  2002  Viipurin risteilyjen viisumipakon 
myötä. Vaikka Viipurin risteilyt käynnistyivät uudelleen 
vuonna  2003 viisumiristeilyinä,  jäivät matkustajamäärät 
vaatimattoniiksi edellisvuosiin verrattuna. 

Saimaan kanavan Venäjältä vuokratun alueen 
vuokrasopimus umpeutuu vuonna  2013.  Liikenteen jat-
kuvuuden  ja  kehittymisen sekä infrastruktuurin kehittä-
misen kannalta olisi tärkeätä saada varmuus vuokrasopi-
muksen jatkamisesta  jo  hyvissä ajoin ennen sopimuksen 
umpeutumista. Suomen  ja  Venäjän väliset neuvottelut 
vuokrasopimuksen jatkamisesta käynnistyivät. 

Kanavien automatisointi  on  ollut piirin pitkäaikai-
nen kehittämishanke. Vuoden lopussa oli  39 sulkukana

-vasta  33 automatisoitu  joko kauko-  tai itsepalvelukäyt-
töiseksi. Automaatiosulutusten  osuus  on 70  prosenttia. 
Vuoden aikana käynnistetyn Pielisjoen kolmen sulun  ja 

 reitillä olevien avattavien siltojen automatisoinnin  on 
 määrä valmistua vuonna  2005.  

Kannettavien AIS-laitteiden avulla Saimaan lii-
kenteen VTS-seuranta saatiin kattavaksi  jo  vuonna  2003. 

 Laitteita hankittiin ympäristökeskusten myötävaikutuk-
sella.  Saimaa VTS:n  toiminta perustuu AIS-verkkoon  ja 

 -transpondereihin. 
Kunnossapitoruoppauksia  tehtiin  mm.  Saimaan ka-

navalla. Suomalais-venäläisenä yhteistyönä tehtäväksi 

Saimaan kanavan läpi kulkenut  
tavaraliikenne  1990-2003 

Järvi-Suomen merenkulkupliri  

764 km  kauppamerenkulun  väyliä 
5614km muIta  väyliä  

39  sulkukanavaa  
13402  turvalaltetta  

suunniteltu tuloväylän parantaminen kuitenkin siirtyi 
vuodelle  2004. 

Talviliikenteen avustustehtävissä  Saimaalla  ja  Sai-
maan kanavalla käytettiin aikaisempien vuosien vakiin-
tuneen käytännön mukaisesti enimmillään neljää alusta. 
Avustustehtävissä olivat mukana väyläalus Kummeli, eri-
koisalus Arppe sekä hinaajat  Meteor  ja  Protector. Myö-
häisen liikennekauden  aloituksen takia avustuskausi jäi 
keskimääräistä lyhyemmäksi. Venäläiset hoitivat Saimaan 
liikenteen avustustehtävät Viipurinlandelta Saimaan ka-
navan alimmalle sululle. 

Iisalmen reitin kanavilla kokeiltiin kanavien käyt-
töä  ja  ylläpitoa ostettuna palveluna. Lisäksi käynnistettiin 
kaksivuotiset ostopalvelukokeilut kandella väylänhoito-
alueella (Puulavesi  ja  Näsijärvi). 

Utran viittatehtaan  liikevaihto oli  664 000. Viittoja 
 ja  poijuja  valmistui yhteensä runsaat  1200.  Liikevaihdolla 

mitattuna tuotannosta noin puolet tuli laitoksen omaan 
käyttöön. 

Kanavamuseotoimintaa  on  kehitetty sekä valtion 
budjetissa myönnetyn erillismäärärahan että LVM:n  in-
vestointiavustuksen  turvin.  Saimaan kanavan museota 
hallinnoi piirin  ja  Lappeenrannan kaupungin muodosta-
ma yhtiö  ja  Taipaleen kanavamuseosta  on  tehty yhteis-
työsopimus Varkauden kaupungin kanssa. Muut  kana

-vamuseot Herraskoski, Varistaipale  ja  Jakokoski  ovat 
pääosin piirin hoidossa. 

Saimaan kanavan henkilöliikenne  1990-2003 

1 000  matkustajaa  



I  I  
SSylän- 	luotsaus Talvlrne,en - 

pito 	 kulku, 
kaupall  

I  Alukset 	•  Maa 

II  
Hallinto  Meriturval-  Saa  risto- 

lisuus 
	

liikenne 

kpl  
500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
Meren- 
mittaus  

Henkilöstö 
Uusiin liikelaitoksiin siirtyi vuoden  2004  alussa yli puolet 
Merenkulkulaitoksen henkilöstöstä eli tuhatkunta noin 
1800:sta. Siirtyvä henkilöstö sijoitettiin  jo  keväällä  2003 

 liikelaitoksia  vastaaviin sisäisiin tuotantoyksiköihin. Ku-
kin siirtyi tehtäviensä mukana siirtymähetken palvelus- 
suhteen ehdoin  ja  muutosturvasopimuksen  mukaisesti. 
Muutosten takia ei irtisanottu ketään eikä tehty pakko- 
siirtoja paikkakunnalta toiselle. Myöskään erityistoimen-
piteisiin, kuten eläkejärjestelyihin, ei ollut tarvetta. 

Ostolaskujen  käsittely siirrettiin Lappeenrantaan  ja 
 palkanlaskenta  Turkuun. 

Henkilöstötilinpäätöksen  pohjalta kiinnitet-
tiin erityistä huomiota muun muassa yhtenäisiin toi-
mintatapoihin, selkeään työjakoon, strategiseen  hen

-kilöstösuunnitteluun,  ja  esimiesryön  kehittämiseen. 
Palkkausjärjestelmän kehittäminen jatkui yhteistyössä 
henkilöstöjärjestöjen  kanssa. Loppuvuodesta keskityttiin 
muun muassa tehtävien vaativuuden arviointiin. 

Vuoden lopussa Merenkulkulaitoksen palveluksessa 
oli  1825  henkilöä - henkilöstömäärä kasvoi hieman vuo-
den aikana lähinnä uusien tehtävien  ja  organisaatiomuu-
tosten  takia. Samalla keski-ikäkin laski edellisen vuoden 

 47,7  vuodesta  47,4  vuoteen. Vuoden  2004  alussa aloitta-
neen uudelleen organisoidun Merenkulkulaitoksen  hen

-kilöstömäärä  on 795.  
Työsuojeluun  liittyvinä hankkeina alettiin selvittää 

luotsiveneiden vakavuutta sekä väylänhoitajien työn 

Miehet  ja  naiset  2003  

Kokoalkaikaiset  Osa-aikaiset 
Miehet  i  421 39  
Naiset  340 25  
Yhteensä  1 761 64  
Henkilöt yhteensä  i  825  (i  800  henkilötyövuotta)  

kuormittavuutta  ja  turvallisuutta. Lisäksi käynnistettiin 
merellä työskenteleviä koskeva kylmätyöprojekti. Työky-
vyn ylläpitoa tuettiin muun muassa kuntosalitoiminnalla 

 ja  monipuolisella ohjatulla liikunnalla. Viiteen kuntore-
monttiin osallistui lähes sata  ja  Aslak-varhaiskuntou- 
tukseen  lähes kolme sataa laitoksen työntekijää. Työ-
paikkahäirinnän ehkäisyn meriettelytapaohje valmistui 
henkilöstön  ja  työnantajan yhteistyönä. 

Henkilöstöä  ja  työyhteisön muutosprosessia  pynt- 
tim  tukemaan muun muassa esimies- ym. koulutuksella  ja 

 työkykyä ylläpitävällä  toiminnalla. Edellisen vuoden työ-
tyytyväisyyskyselyn tulokset purettiin työyksikkökokouk-
sissa, tavoitteena löytää konkreettisia toimenpiteitä ilma-
piirin parantamiseksi. Vuoden  2003  työtyytyväisyyskysely 

 tehtiin marraskuussa. Vastausaktiivisuus laski edellisvuo-
den  56  prosentista  52  prosenttiin, mutta työtyytyväisyys- 
indeksi kohosi hieman  alle  kolmesta  3,1  prosenttiin, mikä 

 on  varsin  hyvä saavutus organisaatiouudistusvaiheessa. 

Henkilöstön määrän kehitys 
Merenkulkulaitoksessa vuosina  1990-2004 
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Henkilöstön määrä toiminnoittain  



Talvi vaikutti  tulostavoitteiden  toteutumiseen  
Merenkulkulaitokselle  sovitut yhteensä  20  palvelutasoa, 

 merenkulun turvallisuutta, taloudellisuutta, kustannus- 
vastaavuutta  ja  kehittämistä koskevaa tulostavoitetta to-
teutuivat kohtuullisesti, kun ottaa huomioon poikkeuk-
selliset jääolosuhteet. 

Jääoloiltaan  hankala talvi vaikeutti talvimerenku-
lun avustamista  ja  aiheutti lisäkustannuksia. Ilman odo-
tusta läpipaasseiden akisten osuus putosi  84  prosenttiin 
ravoitellusta  ja  edellisenä vuonna saavutetusta  90-95 

 prosentin tasosta. Jäänmurropalveluja odottamaan joutu-
neiden alusten odotusaika oli keskimäärin  6  tuntia, mikä 
ylitti tavoitteen kandella  tunnilla.  

Luotsauspalveluissa  tavoitteen mukainen enintään 
kanden  tunnin  odotusaika ylittyi  69  tapauksessa lähin-
nä Järvi-Suomen alueella, missä ongelmat johtuivat kas-
vaneista liikennemääristä. Kun luotsauksia oli kertomus- 
vuonna kaikkiaan  37 000,  saavutettiin palvelutasotavoite 

 99,8  prosenttisesti. 
Väylänpidossa  keskeisiä tavoitteita olivat väylätie-

tojen tarkistaminen Navi-strategian  mukaisesti  ja  huo-
nokuntoisten kauppamerenkulun väylien parantami-
nen. Navi-kriteerit täyttävien kauppamerenkulun väylien 
osuus nousi  55  prosenttiin  ja  matalaväylien  17  prosent-
tiin. Matalaväylien osalta asetettu tavoite saavutettiin. 
Kauppamerenkulun väylissä osuus kasvoi selvästi edel-
lisvuoteen verrattuna, mutta lähinnä kriteerit täyttävien 
väylien arviointitavan muuttumisen takia kirjattua tavoi-
tetta ei saavutettu. Huonokuntoisia kauppamerenkulun 
väyliä kunnostettiin  100  kilometriä (tavoite  50  kilomet-
riä). 

Merenkulun turvallisuudelle asetettua tavoitetta, 
jonka mukaan Suomen aluevesillä  ja  suomalaisille aluk-
sille ei sattuisi yli  49  onnettomuutta neljän vuoden liuku

-valla  keskiarvolla laskettuna, ei saavutettu. Vuoden  2003 
 toteuma  oli  44  onnettomuutta, mutta neljän viimeisen 

vuoden keskiarvo  50.  
Asetetusta  kandeksasta taloudellisuustavoitteesta 

neljä saavutettiin hyvin. Sisävesien kauppamerenkulun 
palvelujen kustannukset  tonnia  kohden olivat  6,0  euroa 

 (tavoite  6,6  euroa),  muun vesiliikenteen väylien ylläpi-
don kustannukset keskimäärin  735  euroa vayläkilometril -  

tå  (tavoite  824  euroa)  ja  yhteysalusliikenteen  kustannuk-
set matkustajaa kohti  30  euroa  (tavoite  31  euroa)  sekä 
luotsauksen kustannukset mailia kohden  42  euroa  (tavoi-
te  52  euroa).  

Sekä rannikon että sisävesien kauppamerenkulun 
väylien luokitusta tarkistettiin  ja  lähinnä tästä johtuen 
näissä tavoitteissa ei ylletty kirjatulle tasolle. Rannikol-
la ylläpidon kustannukset olivat  3602  euroa  ja  sisävesil-
lä  8662  euroa/väyläkilometri.  Myös  kova  talvi vaikutti yl-
läpidon kustannuksiin aiheuttaessaan tavallista enemmän 
vaurioita turvalaitteille. 

Rannikon kauppamerenkulun palvelujen kustan-
nukset kuljetettua  tonnia  kohti olivat  1,18  euroa  eli yli  4 

 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna  ja  yli  5  prosent-
tia päälle tavoitteen. Kustannuksia kasvatti lähinnä an-
kara jäätalvi, joka vaikutti myös yhteysalusliikenteeseen. 
Talvi yhdessä saariston vakituisten asukkaiden määrän  vä

-hentymisen  kanssa nosti vakituista asukasta kohden  las- 
ketut kustannukset  8753  euroon  (tavoite  7772  euroa). 

Merkittävimmille  maksullisen toiminnan  osa-alu-
eille  on  asetettu kannattavuustavoitteet kustannusvastaa-
vuuden muodossa. Luotsaukselle asetettu  90  prosentin ta-
voite ylitettiin - toteunia oli  111  prosenttia. Jääolojen 
takia Suomerilandella käyttöönotettu rannikkoväylä lisä-
si merkittävästi luotsauspalvelujen kysyntää. Väylämak

-sun  kustannusvastaavuuteen  kovalla talvella  sen  sijaan oli 
päinvastainen vaikutus.  Se  lisäsi etenkin jäänmurron kus-
tannuksia. Väylämaksun kustannusvastaavuus jäi  88  pro-
senttiin (tavoite  101).  Myös liiketaloudellisten suorit-
teiden kustannusvastaavuus  94  prosenttia oli tavoitetta 
huonompi  (103).  

Kehittämistä koskevat tavoitteet saavutettiin erit-
täin hyvin. Tavoitteiden mukaisesti vuonna  2003 Me

-renkulkulaitos  organisoitiin toimintojen pohjalle, palve-
lutuotanto eriytettiin sisäisesti  ja  valmisteltiin erillisten 
liikelaitosten perustaminen sekä lisäksi valmisteltiin väy-
länpidon  ja  merikartoituksen  jakamista sisäisesti tilaa- 
ja-  ja  tuottajapuoliksi.  Suomenlanden  ja  siihen liittyvän 
kansainvälisen vesialueen pakollista alusten ilmoittautu-
misjärjestelmää kehitettiin, niin että  se  valmistuu Suo-
men osalta keväällä  2004.  



Tilinpäätös 
Tuotto -ja  kululaskelma  

Toiminnan tuotot 

1.1.2003  - 
3 1. 12.2003 

1.1.2002  - 
3 1.12.2002 

Maksullisen toiminnan tuotot 130 697 232,79 124 283 465,12 
Vuokrat  ja käyttökorvaukset  319 201,97 462 357,26 
Muut toiminnan tuotot  7519 536,49 138 535 971,25 3057 574,86 127 803 397,24  

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana  29 733 964,47 20 197 366,43  
Varastojen lisäys  (-)  tai  vähennys (+)  668 533,15 -376 53440  

Henkilöstökulut  89 794 304,52 84 378 861,52  
Vuokrat  4 796 026,73 4 393 866,00  
Palvelujen ostot  29 054 677,10 32 195 422,34  
Muut kulut  5 594 520,95 5124 175,04  
Valmistevarastojen  lisäys (-)  tai  vähennys (+)  -80 960,14 -75 500,43  
Valmistus omaan käyttöön (-)  -17 349 810,95 -18 730 026,24  
Poistot  33 164 466,62 36 427 939,43  
Sisäiset kulut  70,68 -175 375 793,13 0,00 -163 535 569,69  

Jäämä  1 -36 839 821,88 -35 732 172,45  

Rahoitustuotot-  ja  kulut 
Rahoitustuotor  171 822,43 667 766,49  
Rahoituskulut  -305 616,99 -133 794,56 -429 365,70 238 400,79  

Satunnaiset tuotot  ja  kulut 
Satunnaiset tuotot  124,00 60557,14  
Satunnaiset kulut  -130 311,05 -130 187,05 -114 882,41 -54 325,27  

Jäämä  11  -37 103 803,49 -35 548 096,93 

Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
Tuotot:  
Siirtotalouden  tuotot rahastotaloudesta  158 944,00  
Siirtotalouden  tuotot Euroopan Unionilta  0,00 158944,00  - 0,00  
Kulut:  
Siirtotalouden  kulut kunnille  919,27 4 588,63  
Siirtotalouden  kulut elinkeinoelämälle  67184869,17 53 818 157,19  
Siirtotalouden  kulut voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille  1033 927,00 -68 219 715,44 758781,00 -54 581 526,82  

Jääinä  Ill -105 164 574,93 -90 129 623,75  

Tuotot veroista  ja  pakollisista maksuista  
Verot ja veroluonteiset  maksut  0,00 0,00  
Muut pakolliset maksut  0,00 0,00  
Perityt arvonlisäverot  688 301,51 519 463,42  
Suoritetut arvonlisäverot  -10 133 720,94 -9445 419,43 -9941 877,92 -9422 414,50  

Tilikauden  kulujäämä  -114609994,36 -99 552 038,25  



Ta  se  

Vastaavaa 

 Kansallisomaisuus  

31.12.2003 31.12. 2002 

Rakennukset  419 958,93 434 196,93  
Muu  kansallisomaisuus  1 381 493,83 1 801 452,76 12127,53 446 324,46  

Käyttöomaisuus  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset  

Aineettomat  hyödykkeet 
Tutkimus-  ja kehittämismenot  0,00 0,00 
Aineettomat  oikeudet  1 062 221,40 1152 398,59  
Muut  pitkävaikutteiset  menot  3 915 853,41 3 498 684,39  
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  hankinnat  -  208 432,21 5186 507,02 435 686,01  - - 	5 086 768,99  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja vesialueet  1185 950,59 1185 950,59  
Rakennusmaa-  ja vesialueet  6 693 419,28 6 667 848,26  
Rakennukset  17 509 055,7 1 17 302 485,85  
Rakennelmat  346 051,77 395 996,28  
Rakenteet  211 867 937,91 213694506,72  
Koneet  ja  laitteet  227 578 171,43 236 573 550,99  
Kalusteet  869 125,88 803 753,83  
Muut aineelliset hyödykkeet  380 7 19,54 370 066,85  
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  hankinnat  15 526 900,97 481 957 333,08 19 502 119,10 496 496 278,47  

Käyttoomaisuusarvopaperit  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset  

Käyttoomaisuusarvopaperit  42 501,15 42501,15 	 44 283,94 44 283,94  

Käyttöomaisuus  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 487 186 341,25 501 627 331,40 

Vaihto-  ja rahoitusomaisuus  

Vaihto-omaisuus 
Aineet  ja  tarvikkeet 3221 484,60 3 890 017,75 
Keskeneräinen tuotanto 85 207,52 75 040,38 
Valmiit  tuotteet/Tavarat  256 415,68 3 563 107,80 185 622,68 4 150 680,81 

Pitkäaikaiset  saamiset  
Pitkäaikaiset  saamiset  0,00 80 729,82  

Lyhytaikaiset  saamiset 
Myyntisaamiset  5 262 757,00 3 338 636,98  
Siirtosaamiset  170978,88 141 420,74  
Muut lyhytaikaiset  saamiset  368 364,74 190 684,52  
Ennakkomaksut  13 046,71 5 815 147,33 1702 166,53 5 372 908,77  

Rahat,  pankkisaamiset  ja  muut 
rahoitusvarat  

Kassatilit  16 931,40 16931,40 26320,53 26320,53  

Vaihto-  ja rahoitusomaisuus 
 yhteensä  9 395 186,53 9 630 639,93  

Vastaavaa yhteensä  498 382 980,54 511 704 295,79  



Vastattavaa  

Oma pääoma 
Valtion pääoma 

31.12.2003 3 1.12.2002 

Valtion pääoma  1.1.1998  498481 907,98 498 481 907,98 
Edellisten tilikausien pääoman muutos -27 751 850,74 -16011 625,60 
Pääoman siirrot 111 037 629,18 87811813,11 
Tilikauden kulujäämä  -114 609 994,36 467 157 692,06 .99 552 038,25 470 730 05 7,24  

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen 

Muut pitkäaikaiset  velat  0,00 0,00  

Lyhytaikainea  
Valtion hoitoon jätetyt vieraat  varat  338,70 0,00  
Saadut ennakot  0,00 7 851 902,01  
Ostovelat  8670088,41 9012 647,64  
Tilivirastojen  väliset tilitykset  2 429 843,81 1 908 734,81  
Edelleen tilitettävät erät  3 000 432,45 4 245 363,29  
Siirtovelat  16724 273,85 17 627 679,08  
Muut lyhytaikaiset  velat - 	400311,26 31 225 288,48 327911,72 40974238,55  

Vieras pääoma yhteensä  31 225 288,48 40974 238,55  

Vastattavaa  yhteensä  498 382 980,54 511 704 295,79 

21  



Meren  kulkulaitoksen  toimintojen kustannukset vuonna  2003  

Milj. euroa 

Väylämaksuilla Luotsaustuloila 
katettava 	katettava 

toiminta 	toiminta  

Lilketoiminnan  
tuloila  katet- 
tava toiminta  

Muilla julkisoikeuddllisilla 
maksuilla  ja budjettirahoi- 

 tuksella rahoitettava toiminta 

Kustannukset 
yhteensä 

Väylänpito  25,6  22,5' 48,1 
Talvimerenkulun 
avustaminen  45,3  0,5 45,8 
Luotsaus  31,7 31,7 
Jäänmurtajien 
kaupallinen toiminta 13,5 13,5 
Hallinto  3,2  2,2 0,7 4,5 10,6 
Merenmittaus  4,1  4,3 8,4 
Yhteysalusliikenne 8,1 8,1 
Alusturvallisuus 5,6 5,6 
VTS  5,5  0,4 5,9 
Karttatoiminta  0,4 3,0 3,4 
Muut  tehtävät 21  2,9  3,1 6,0 

Yhteensä 83,8 33,9 17,5 52,0 187,3  

Laskelma sisältää hankintahinnoista lasketut poistot  ja  laskennalliset  korot  4,2  %.  2)  Muut toiminnot: ulkopuoliset työt, Aranda&Muikku, hätäradio, tilastointi, 
Sisäiset erät  on  eliminoitu vähentämällä toimintojen kustannuksista niiden 	sisäiset palveluyksiköt, alusrekisteri, öljynrorjunta, historialliset kohteet 
sisäiset tulot, 	 ja hoitokunta  
1)  Väylämaksuilla  katettava toiminta: rannikon kauppamerenkulun väyliin 	3)  Sisäveaien väylänpidon  kustannukset kokonaisuudessaan  (19,6  milj. euroa)  

kohdistuva väylänpito  ja merenmittaus  sekä rannikon jäänmurto  ja 	 ja  rannikon muun vesiliikenteen väylänpidon kustannukset  (3,8  milj,  corns).  
VTS.toiminta 	 4)  Sisävesien luotsauksen kustannukset kokonaisuudessaan  (4,1  milj. curtis).  

Toiminnan  rahoitus  ja  rahan käyttö  2000 -2003 

Milj. euroa  2000 2001  2002 2003 

Rahoituslähde  
Tulot 
Väylämaksu  66,3  68,2 72,5 72,5 
Luotsaustulot  31,7  30,9 32,4 37,7 
Muut tulot  20,8  23,8 22,0 28,5 
Yhteensä  118,8  122,9  126,9 138,7 
Talousarviorahoitus 
MKL:n talousarviorahoitus  2) 48,4 38,8  28,2 29,8 
Muiden virastojen määrärahat  1,8 3,4  4,4 0,7 

Tulot  ja talousarviorahoitus  yhteensä  169,0  -  165,1 159,5 169,2 

Rahojen käyttö 
Henkilöstömenot  81,4 82,4  83,4 88,3 
Muut kulutusmenot  40,9 41,1  42,9 51,7 
Investoinnit  24,0 18,4  19,4 20,5 
Jäänmurtajien rahoitus"  21,0 19,9  10,3 8,1 
Työllisyyden hoito  1,7 3,3  3,4 0,6 

--  Menot yhteensä 169,0 165,1 159,5 169,2  

1) Sisältää toimintamenomomentin tulot  
2) Sisältää roimintamenomomentin nettomenot, kalustomäärärahan, väyläverkon kehittämisen, 

maa-  ja vesialueiden hankintamäärärahan ja  v. 2003  liikelaitosten perustamismenot.  
3) Sisältää monitoimimurtajien Fennican  ja Nordican  lainojen lyhennykset  ja korot.  



Tulot  ja  menot vuosina  1978-2003 	 Merenkulkulaitoksen  kokonaiskustannukset vuonna  2003 
2003  hintataso (tukkuhintaindeksi)  187  milj.  euroa  

2003  

Milj. euroa 
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Väylänpito  48,1/26% 

 Luotsaus  31,7/17% 

 Muut tehtävät  16,8/9% 

 VTS  5,9/3  % 

Turvalliuuus  5,6/3% 

 Saaristolilkenne  8,1/4% 

 Merenmittaus  8,4/5% 

 Liiketoiminta  16,9/9% 

 Talvimerenkulku  45,8/24%  

Merenkulkulaitoksen  toiminnan tulot vuonna  2003 
	 Merenkulkulaitoksen  toiminnan menot vuonna  2003 

139  milj.  euroa 	 169,2  milj.  euroa 

Väylämaksu  73/52% 

 Luotsaustulot  38/27% 

 Muut tulot  28/21% 

   

Henkilömenot  88,3/52,2% 

 Muut kulutusmenot  51,7/30,6%  

             

Jäänmurtajien rahoitus' 1  8,1/4,8%  

      

Työllisyyden hoito  0,6/0,4% 

 Investoinnit  20,5/12,1  % 

              

il  JaånmurtaJlen rahoitussisaltäå monitoimimuaajien 
Fennican  ja  Nordican  lainojen lyhennykset  ja korot  

Johtokunta  
Merenkulkulaitoksen  johtokunta  1.1.2004  -  31.12.2006 

Puheenjohtaja Mikko Kivimäki, Rautaruukki Oy 
Varapuheenjohtaja Lolan  Eriksson  (3 1.3.2004  asti Seija Petrow), Liikenne-  ja viestintäministeriö 

 Bengt Backman,  Houtskärs  kommun 
 Helena  Jaatinen, Merimieseläkekassa 

 Matti Aura,  Suomen Satamaliitto 
 Lea  Kauppi, SYKE 

 Hans  Ahiström,  Alands Redarförening 
Toimjstosihteeri  Ritva  Punta,  Merenkulkulaitos,  henkilöstön edustaja 

Merenkulkulaitoksen pääjohtaja toimii esittelijänä 



Meriliikennetilastot 

Suomen  ja  ulkomaiden väliset 	 Suomalaisten alusten osuus Suomen  ja  ulkomaiden  
merikuljetukset  1960-2003 	 välisessä tavaraliikenteessä vuosina  1960  -  2003 

Milj, tonnia 
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Suomen kymmenen suurinta  tuontisatamaa  2003  

Milj. tonnia  
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aluksilla 	aluksilla 

Suomen kymmenen suurinta  vientisatamaa  2003  
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Suomalaisten alusten osuus Suomen  ja  ulkomaiden 
matkustajaliikenne  1960 -2003 	 välisessä  matkustajaliikenteessä  vuosina  1960  -  2003  

Miljoonaa matkustajaa 	 Miljoonaa matkustajaa  
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Kotimaan vesiliikenteen tavaran 	 Kotimaan vesiliikenteen 
kuljetusmäära  1990- 2003 	 matkustajamäärä  1990-2003  

Milj, tonnia 	 Milj.  matkustajaa  
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Resumé 
Sjöfarten skyddar sig  mot  terrorismen 
Förberedelserna för införandet av bestämmelserna om sjö-
fartsskydd, som träder i kraft i juli  2004,  har sysselsatt Sjö-
fartsverket mycket  under  året.  De  av  IMO år 2002  an-
tagna bestämmelserna utvidgar sjösäkerhetsarbetet från 
fartygen och sjön  till hanmarna.  Förberedelserna har 
inneburit både  en  stor arbetsbörda och ett nytt  slags  upp-
gifter: ansvar för säkerhetsarrangemangen  på  fartyg och i 
hamnanläggningar. 

Inom hamnstatskontrollen inspekterades  464  fartyg 
 under  året. Av dessa måste tolv stoppas.  En  särskilt  stark 

 insats har gjorts inom  den  operativa kontrollen av passa-
gerarfartyg.  Den  lagstiftningsreform för effektivering av 
hamnstatskontrollen som EU blev klar med  år 2001,  träd-
de i kraft i  Finland  i juli  2003.  

Sjöfartsverket för  en  landsomfattande skerhets-
kampanj "Förnuftigt  till  sjöss" i samarbete med olika myn-
digheter och organisationer. År  2003  fick kampanjen  en 

 ny ungdomligare  image.  Särskilt  de  nya reklaminslagen 
med livvakter som ledande aktörer, vilka främst har yngre 
män som målgrupp, understryker hur viktigt det  är  att an-
vända räddningsväst och hur olämpligt det  är  att kombi-
nera alkohol med båtliv. 

Sjökartläggningen hörsammade kundernas 
önskemål 

Sjöfartsverket startade ett nytt långsiktsprogram för ut-
veckling av sjökartläggningen med  en  kundenkät. Med 
enkätsvaren som grund kommer  man  att klassiflcera Fin-
lands vattenområden enligt deras användningssyfte och 
betydelse. Programmet, som skall vara klart  2004,  styr sjö-
mätningen och sjökarteproduktionen  under  kommande  år.  

Sjömätningens viktigaste mål  är  fortfarande att 
uppgradera mätdata från farleder och andra farvatten  till 
den  nivå som  modem  navigationsteknik kräver och som 
fastställts i verkets s.k. Navistrategi. Det s.k. HELCOM-
mätprogrammet för havsområdena har numera  en  minst 
lika viktig  roll  som rättesnöre och  standard.  Programmet 
baserar sig  på  internationella fördrag och internationellt 
samarbete. 

1juli  2003 tog  Sjöfartsverket leverans av ett sjömät-
ningsfartyg av ny typ, som ersatte  de  två moderfartyg som 

 togs  ur bruk året innan.  Kaiku  är en  katamaran som  är  ut-
rustad med multibearnsystem. Fartyget  är  konstruerat för 
mätning av grunda områden och visade sig  så  effektivt att 

 man  redan  på  hösten började planera anskaffningen av 
ytterligare ett fartyg av samma typ. Systerfartyget  är  avsett  

för öppensjöförhållanden. Redan HELCOM-mätplanen 
förpliktar verket att höja mätkapaciteten  på  havsområ-
dena. Avsikten  är  att utnyttja multibeamlodningen i allt 
större utsträckning för alla typer av mätningar.  

På  vårvintern inledde verket  en  stor sjökartereform, 
som medför att  Finland  övergår  till den  internationella 
kartsymboliken. Före utgången av  år 2007  skall alla nuva-
rande s.k. gröna sjökort  ha  ersatts med blå sjökort av in-
ternationell  standard.  Förutom färger och symboler ändras 
också koordinatsystemet. 

Reformen inleddes med utgivningen av kustkorten 
över Finska viken (skala  1:50 000). På  hösten utgavs mot-
svarande sjökort över Skärgårdshavet. Av översiktskorten 
utgavs  under  hösten ett blått sjökort över västra Finska 
viken (skala  1:250 000). I  samband med denna sjökorts- 
reform tog  verket också i bruk ett nytt produktionssystem 
för sjökort, nSector. 

Utvecklingen inom  farledshållningen  

Verket fick ett budgetanslag för fördjupning av Nåden-
dalsleden och för underhåll av farlederna i överensstäm-
melse med programmet för utveckling av havs- och insjö. 
farledema. 

Byggnadsplanema  för Nordsjö- och Nådendalsleden 
färdigställdes.  I  bägge  fallen  anordnades  en  internationell 
anbudstävling. Entreprenadavtalen för Nordsjöprojektet 
undertecknades  på  hösten och muddringen av farleden 
påbörjas våren  2004. 

I  enlighet med programmet för utveckling av havs- 
och insjöfarledema förbättrades beredskapen att bör- 
ja planera farlederna  till Fredrikshamn, Tomeå  och  Bra-
hestad. Man  utförde bottenundersökningar och inledde 
arbetet med generaiplanerna och tillståndsprocessen. Ver-
ket siktar  på  att  ha  beredskap att genomföra Torneå- och 
Brahestadsprojekten  år 2005.  

Planerna  på  att ändra sättet att ange farledsdjupet 
underbyggdes med nytto- och riskanalyser och transporte-
konomiska kostnadskalkyler. Beräknat enligt  2002  års tra-
fikvolym skulle  den  kalkylmässiga nyttan vara  ca 
3-7  miljoner  euro  per år.  Avsikten  är  att utnyttja farleds- 
djupet effektivare  än  tidigare och göra systemet mer  flex-
ibek.  Finsk  praxis  skulle härmed också närma sig interna-
tionell  praxis. 

1juli  2004  införs ett obligatoriskt rapporteringssystem 
för fartyg i Finska viken (GOFREP). Systemet utvidgar tia-
fikövervakningen  till  hela viken. Förberedelser för införande 
av systemet gjordes tillsammans med Ryssland och Estland. 



Under  året började  en  arbetsgrupp inom Sjöfartsver-
ket att bereda  en lag  om fartygstrafikservicen (VTS). La-
gen kommer att reglera  bland  annat tillhandahållandet av 
VTS-tjänster och deras innehåll liksom tjänsteproducen-
tens befogenheter och skyldigheter. Arbetet med att byg-
ga ett nätverk av basstationer för det automatiska iden-
tifikationssystemet (ALS) hade i slutet av året fortskridit 

 så  långt att  85 %  av stationerna stod färdiga.  Finland, 
Sverige  och Ryssland kunde ta sina delar av det planerade 
gemensamma AIS-nätverket för Ostersjöländerna i bruk.  

Finland  och  Sverige  ingick ett avtal som gäller dub-
bel DGPS-täckning i Bottniska viken och Skärgårdsha-
vet. Systemet förbättrar navigationssäkerheten.  I Finland 

 upprätthålls DOPS-systemet av Sjöfartsverket.  
I  slutet av året kunde ett nytt  system  för angivande 

av vattenhöjden introduceras. Systemet  togs  fram i sam-
arbete med Havsforskningsinstitutet. Det ger  data  i  real-
tid, vilket  bland  annat betjänar det flexibla sätt att ange 
farledsdjupet som införs  2004.  

Svår  isvinter 

Sjöfartsverkets organisationsreform ledde  till  att också 
lagstiftningen om lotsning måste revideras.  Den 1  janua-
ri  2004  övertogs produktionen av lotsningstjänster av ett 
nytt affärsverk, Lotsverket. Det  är  fortfarande Sjöfartsver-
ket som svarar för myndighetsuppgiftema och övervakar 
östersjölotsningen. Bestämmelserna om skyldigheten att 
anlita  lots  har inte ändrats. 

År  2003  ökade antalet lotsningar och lotsade  mil 
 liksom lotsningsintäkterna jämfört med föregående  år. 

 Förklaringen ligger i att trafiken i Finska viken måste om-
dirigeras  till den s.k.  vinterfarleden  på  grund av  den  ovan-
ligt svåra isvintern. Vinterfarleden användes från slutet 
av januari  till  slutet av april. 

För isbrytningen var vintern svår, fastän  den -  om 
 man  använder isutbredningen som måttstock - klassifice-

rades som genomsnittlig.  Men  vintern började ovanligt ti-
digt och varade längre  än  normalt. Dessutom var isen i 
Finska viken tjockare  än  vanligt. Särskilt svårt var isla-
get  i Bottenviken och Finska viken; fem gånger fler fartyg 
måste bogseras  än  föregående  år.  

Det svåra isläget gjorde att oro väcktes för trafik-
säkerheten i Ostersjön vintertid. Frågan  togs  upp  på  ett 
flertal  fora, bland  annat vid överläggningar i Göteborg i 

 mars  mellan  de  finska, svenska, ryska och estniska isbryt-
ningsmyndigheterna. Syftet med överläggningarna var att 
tillnärma  de  olika ländernas förfaranden med varandra. 
Också vid  en  gemensam isbrytningskonferens för  Oster- 
sjöländerna  togs  samarbetet  under  hårda vintrar och  de  

olika ländernas särproblem upp.  
I  november sammanträdde sakkunniga från  Finland 

 och Ryssland i Helsingfors för att diskutera trafikledning-
en, svårnavigerade farvatten, behovet av samarbete och 
kommunikationerna mellan länderna.  Man  kom överens 
om att göra mötena årligen återkommande.  

En  expertgrupp inom  den s.k. Helsingforskommis-
sionen (Helcom)  godkände vid sitt möte i S:t  Petersburg 

 i november ett utkast  till Helcomrekommendation  om 
vintersjöfartens säkerhet i Ostersjön. Rekommendatio-
nen innehåller ett förslag  till  ekvivalens mellan isklasser-
na och anvisningar om gemensamma förfaranden i fråga 
om trafikresrriktionerna  på Ostersjön  när isläget försvåras, 
och hur undantag från restriktionerna kan beviljas. 

Som  en  förberedelse inför differentieringen av rede-
riverksamheten grundade Sjöfartsverket i  mars en  separat 

 intern  enhet för  den  operativa driften av isbrytarna. Den-
na enhet utgjorde stommen  till  det affärsverk vid namn 
Rederiverket som inråttades  den 1  januari  2004.  

Förbi  ndelsefartygen  övergick  till  Rederiverket 
Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt har ansvarat för förbindel-
sefartygstrafiken i Abolands skärgård.  Den 1januari 2004 

 övertogs forbindelsefartygen av Rederiverket. Härefter be-
ställer Sjöfartsdistriktet förbindelsefartygstjänsterna av fö-
retagare i branschen.  I  slutet av verksamhetsåret ingicks 
ett befraktningsavtal med Rederiverket för  år 2004. I  av-
talet ingår optioner för  de  två följande åren. Distriktet be-
ställer alltjämt också tjänster av andra trafikidkare 

Kostnaderna för upprätthållande av förbindelserna i 
skärgården uppgick  till 8 753  euro  per  bofast skärgårdsbo.  

Under  verksamhetsåret tryggade Sjöfartsverket för-
bindelserna i Abolands skärgård genom att upprätthål-
la trafik  på 14  linjer med nio egna och fem privatägda för-
bindelsefartyg. Tre av  de  privatägda fartygen var i trafik 
endast  under  sommaren. Verket understödde också tra-
fiken i  Ekenäs  skärgården och utanför Borgå och Kotka. 

 Under  två sommarveckor hjälpte tungtransportfartyget 
Ursus  till  med transporterna i Kotkatrakten. 

Denna vinter kunde  man  ta i bruk isvägar i Hout-
skär och Nagu.  Tack  vare kylan och bristen  på  snö hölls  de 

 i osedvanligt gott skick. Därför kunde sju förbindelsefartyg 
tas ur trafik  under en  tid av två och  en  halv månader. 

1juni  öppnades i samarbete med Egentliga Finlands 
förbund  en  trafikförbindelse mellan Nagu, Själö och Ri-
mito med hjälp av regionalutvecklingspengar från unio-
nen.  Trots  att marknadsföringen var anspråkslös, steg an-
talet passagerare  till  gott och väl  sex  tusen. 
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Farledshållning  48,1/26% 
Fairway maintenance 48.1/26%  

Lotsning  31,7/17% 
Pilotage 31.7/11%  
övrig verksamhet  16,8/9% 
Other activities 16.8/9%  

VTS  5,9/3%  
VTS  5.9/3%  

Sjäsäkerhet  5,6/3% 
Maritime safety 5.6/3%  

Skärgårdstrafik  8,1/4% 
Archipelago traffic 8.1/4%  

Sjömätning  8,4/5  % 
Hydrographic  surveys 8.4/5%  

Inkomster och utgifter  1978-2003 
2003  års prisnivå (partiprisindex) 

 Revenue and expenditure 1978-2003 
2003 price level (wholesale price index) 

Tota kostnader  2003 
187  mn  euro 

 Total costs 2003  
EUR  187 million 

1978 	1983 	1988 

U Inkomster  Investeringar 
 Revenue Investments  

Affärsverksamhet  16,9/9  %  
Commercial activities 16.9/9%  

VIntersjöfart  45,8/24% 
Winter navigation 45.8/24%  

0  

Verksamhetskostnader  2003 
1692  mn  euro 

 Expenditure 2003  
EUR  169.2 million  

Personalkostnader  88,3/52,2  %  
Wages and salaries 883/522%  

övriga omkostnader  51,7/30,6% 
Other consumption expenditure 51.7/306%  

Finansiering av  isbrytarna'l  8,1/4,8  % 
lcebreaking'l  81/4.8%  

Främjande av sysselsättningen  0,6/0.4% 
Management of employment 0.6/0.4%  

Investeringar  20,5/12,1  %  
Investments 20.5/12.1%  

ii  lnbe8riper amontering  av lån och  rintorfor  isbrytarna 
 Fennica  och  Worduca 

Thefinandngoficebnealiinginctudns  the  anvortlsation  and Interest 
paid for the multipurpose vessels  Fennica  and  Nord,ca  

Intäkter  2003 
139  mn  euro  

Revenue 2003  
EUR  139 million  

Farledsavgifter  73/52% 
Fairway fees 73/52%  

Lotsningsintäkter  38/27% 
Pilotage 38/27%  

övriga intäkter  28/21% 
Other income 28/21%  



Summary 
Safeguards against maritime terrorism 
The Finnish Maritime Administration has been busy the 
whole year preparing for the implementation of the Inter-
national Ship and Port Facility Security Code which will 
take place in July 2004. Through the provisions approved 
by IMO in 2002, maritime safety work will now also in-
clude ports. ln addition to the great amount of work pre-
ceding the implementation, the new regulations have 
also implied new kinds of responsibilities, such as inspec-
tions of the security arrangements on board ships and at 
port facilities. 

Port State Control inspections were carried out 
on 464 foreign ships during the year. Of these, 12 had to 
be detained. The main focus has been on operative in-
spections of passenger vessels. The amended  EU  directive 
of 2001 to step up controls in ports came into effect in 
Finland in July 2003. 

Hydrographic  charting focuses 
on customers' needs 

The preparation of the long-term hydrographic chart-
ing programme was launched with a survey of custom- 
ers' needs. On the basis of the survey, Finnish waters will 
be classified according to use and importance. The pro-
gramme, to be completed in 2004, will guide hydrograph-
ic surveying activities and the production of nautical 
charts for the next few years. 

The key aim in hydrographic surveying is still to 
bring hydrographic data on fairways and waterways used 
for navigation up to the standards required by mod-
em-day navigation technology, which are defined in the 
FMA's Navi strategy. In addition to Navi, the HELCOM 
re-survey programme for deep-sea lanes, which is based 
on international conventions and cooperation, plays an 
equally important role in survey work. 

An altogether new type of vessel for hydrograph-
ic surveys was finished in July 2003 to replace two de-
pot ships that had been taken out of use. Equipped with 
a multibeam system and designed for shallow waters, this 
catamaran was named  Kaiku.  The vessel proved to be so 
effective so that, at the end of the year, plans were already 
being made for the acquisition of another vessel for deep- 
sea surveying. The HELCOM re-survey plan actually re-
quires enhancements to the capacity for deep-sea survey-
ing. The multibeam sonar technique will be used more 
extensively than before in all types of surveys. 

The nautical charts reform was launched in spring. 
Finnish nautical charts will thus be replaced with mod-
ernised charts complying with international symbolo- 
gy. By 2008, all green charts applying the Finnish nation-
al system will be replaced by blue charts complying with 
the international standard. ln addition to the colours and 
symbology, the coordinate system will change. 

The first updated coastal charts published covered 
the Gulf of Finland and Archipelago Sea. The general 
chart on the Western Gulf of Finland was renewed. 

Fairway developments 

Construction plans were completed for the Vuosaari and 
 Naantali  fairways. International competitive tender- 

ing was arranged for both projects. The Vuosaari con-
tracts were signed in autumn 2003 and dredging started in 
spring 2004. 

ln  accordance with the development programme 
for deep-sea channels and inland waterways, the planning 
status of the  Hamina,  Tornio and  Raahe  fairways was en-
hanced through surveys of the bottom topography and 
through the preparation of general plans and applications 
for water permits. The aim is to complete the Tornio and 

 Raahe  fairway projects in 2005. 
Preparations for changing the practice of express-

ing fairway depth were made through risk-benefit anal-
yses and a calculation of the possible economic savings 
in transport that would be gained through changing the 
practice. With transport volumes at the 2002 level, the 
benefits would amount to roughly 3 to 7 million euros a 
year. In the future fairway depths will be utilised more 
flexibly and effectively than at present. The Finnish prac-
tice would then be closer to international practice. 

The mandatory ship reporting system, GOFREP, 
which will be put into effect in July 2004 for the monitor-
ing of the entire Gulf of Finland area, was prepared in co-
operation with Russia and Estonia. 

During the year under review, a working group of 
the Finnish Maritime Administration started preparing 
a proposal for a separate act on the Vessel Traffic Serv-
ice (VTS), which will include provisions on the mainte-
nance and contents of VTS services and on the compe-
tence and obligations of the service provider. By the end 
of the year, about 85 per cent of the AlS (automatic iden-
tification system for vessels) base stations had been com-
pleted. The joint AlS network of the Baltic countries was 
taken into use and tested by Finland, Sweden and Russia. 
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Navigation safety was enhanced when the DGPS 
satellite positioning system in the Gulf of Bothnia and 
the Archipelago Sea was confirmed through an agree-
ment on coverage concluded with Sweden. The mainte-
nance of the DGPS system in Finland is the responsibility 
of the Finnish Maritime Administration. 

Prepared in cooperation with the Marine Research 
Institute, a system for reporting water level was com-
pleted at the end of the year. The system will provide re-
al time data serving the practice for expressing fairway 
depth which will be made more flexible from 2004. 

Challenges of a harsh winter  

ln  connection with the reorganisation of the Finnish 
Maritime Administration, the legislation on pilotage was 
reformed. On 1 January 2004 pilotage services production 
was transferred to the established state pilotage enterprise 

 (Finnpilot).  However, the Finnish Maritime Adminis-
tration is still the authority responsible for pilotage is-
sues and monitoring pilotage in the Baltic Sea. The rules 
concerning the obligation to use a pilot have not been 
changed. 

In 2003, the numbers of pilotage and piloted nauti-
cal miles and thus earnings from pilotage increased com-
pared with last year's figures. This can be explained by the 
fact that vessel traffic in the Gulf of Finland had to be re-
directed to the "winter route" due to the severe ice condi-
tions. This route was used from the end of January to the 
end of April. 

From the point of view of icebreaking, the winter 
2002 - 2003 was a difficult one, even if it was considered 
an average winter in terms of ice coverage. However, win-
ter arrived exceptionally early and lasted longer than the 
average. The ice in the Gulf of Finland was also thicker 
than normal. 
The ice situation was especially severe in the Bay of 
Bothnia and in the Gulf of Finland, where the towing of 
vessels was fivefold compared with the previous year. 

The severe ice conditions caused concern for the 
safety of winter navigation in the Baltic Sea. The issue 
was discussed in several forums; Finnish, Swedish, Rus-
sian and Estonian icebreaking authorities gathered in 
Gothenburg in March with the aim of harmonising their 
icebreaking practices. The specific problems related to 
icebreaking in severe winters and the importance of col-
laboration on this matter was also discussed at a confer-
ence of the Baltic countries in September. 

Finnish and Russian experts on icebreaking gath-
ered in Helsinki in November to discuss traffic manage-
ment issues, waters difficult to navigate, and the impor-
tance of collaboration and communication between the 
countries. It was agreed that meetings will be held once 
a year. 

At a meeting in St. Petersburg in November, a 
HELCOM expert group approved a draft for a recommen-
dation on the safety of winter navigation in the Baltic 
Sea. The recommendation includes a proposal for estab-
lishing equivalence of ice classification rules and direc-
tions on joint procedures for setting traffic restrictions in 
the Baltic Sea in situations of deteriorating ice conditions 
as well as a procedure for granting exemptions from traffic 
restrictions in force. 

As a preparation in advance of the establishment 
of a state shipping enterprise, the icebreakers and their 
related operative activities were transferred to a sepa-
rate unit in March. This was hived off from the FMA 
and made into a state enterprise, Finstaship, on 1 Janu-
ary 2004. 
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IHO 
IMDG  

IMO 
Interreg lilA 

Navi 

PIANC  
Port State Control 

 SOLAS 

Lyhenteet  

AlS 
DGPS 
DSN  D 

EMSA 
ENC 
GOFREP 

HELCOM  

ALA  

alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä 
differentiaalinen satelliittipaikannusjärjestelmä 

 offshore-yritys,  koko  nimi DSND  Subsea Sevenjoka on 
 toiminut monitoimimurtajien rahtaajana 

EU:n meriturvallisuusvirasto  
elektroninen merikartta 
Suomenlandella liikkuville aluksille pakollinen ilmoittamis-
järjestelmä 
Itämeren suojelemiseksi toimiva Helsingin komissio 

 (Helsinki Commission).  Virallisesti 
Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio 
kansainvälinen majakkalaitosten liitto  

kansainvälinen merikartoitusjärjestö 
kansainvälinen säännöstö vaarallisten aineiden 
kuljettamisesta merellä. 
YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö 
paikallis-  ja aluetason  rajat ylittävää yhteistyötä tukeva 

 EU-ohjelma 
projekti,jolla  saatetaan navigointitiedot nykyajan 
vaatimusten tasolle 
kansainvälinen pysyvien navigaatiokongressien liitto 
satamavaltioiden suorittamat tarkastukset 
kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuu-
desta merellä  

Förkortningar  

AlS 
DGPS 
DSND 

EMSA 
ENC 
GOFREP 
HELCOM  
ALA 

 IHO  

automatiskt identifikationssystem för fartyg 
differentiellt  globalt positioneringssystem 
OSNO  Subsea Seven,  norskt företag som befraktat 
kombäsbrytarna 
Europeiska sjösäkerhetsbyrn 
elektroniskt sjökort 
obligatoriskt rapporteringssystem för fartyg i Finska viken 
Kommissionen för skydd av Ostersjöns  marina  miljö 
Internationella tyrförbundet 
Internationella hydrografiska organisationen  

IMDG  
IMO 
Interreg lilA 

Navi 

PIANC 

PSC  
SO LAS 

VTS 

internationella koden för  transport  av farligt  gods till  sjöss 
Internationella sjöfartsorganisationen 
Eu-program  för stöd av lokalt och regionalt 
gränsöverskridande samarbete 
projekt genom vilket navigationsdata uppdateras för att 
motsvara dagens krav 
internationell  organisation  som arbetar med infrastruktur 
anläggningar inom sjöfarten 
hamnstatskontroll  
internationella konventionen om säkerheten för 
människoliv  till  sjöss 
fartygstrafikservice  

Abbreviations  

AlS Automatic Identification System IMDG  International Maritime Dangerous Goods Code 

DGPS differential global positioning system IMO International Maritime Organization 

DSND DSND  Subsea Seven, Norwegian offshore subsea 
contractor 

Interreg IllA Community initiative which aims to stimulate 
interregional cooperation in the Eu 

EMSA European Maritime Safety Agency Navi  project, through which navigation data are updated to 

ENC electronic nautical chart meet today's demands 

GOFREP Gulf of Finland Mandatory Ship Reporting System PIAN  C Permanent International Association of Navigation 

HELCOM The Baltic Marine Environment Protection Commission Congresses 

IALA  International Association of Marine Aids to Navigation and PSC  Port State Control 

Lighthouse Authorities SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea 

IHO International Hydrographic Organization  VIS  Vessel traffic Service 
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Sjöfartsverket 

Telefon  0204 481  
Porkalagatan  5,  PB  171  
ooi8i  Helsingfors 

Finska vikens sjöfartsdistrikt  
PB  308.00181  Helsingfors 

Skärgårdshavets  sjäfartsdistrikt 
PB  351, 20101  Abo 

Bottniska  vikens sjöfartsdistrikt  
PB  20,65101 Vasa  

Insjöl9nlands sjäfartsdistrikt 
 Itäinen  kanavatie  2, 

53420  Villmanstrand  

Finnish Maritime Administration 

Phone  ^358  204 481  
Porkkalankatu  5,  P0 Box 171,  
Flooi8i  Helsinki 
Gulf of Finland Maritime District 
P0 Box 308, Fl -oo181  Helsinki, 

Southwestern Maritime District 
P0  Box 351,  Fl -2olol  Turku 

Gulf of Bothnia Maritime District 
P0 Box 20, Fl -65ioi  Vaasa 

Inland Waterways District  
Itäinen kanavatie  2, 
Fl-5342o  Lappeenranta  

Merenkulkulaitos  
Puhelin  0204 481  
Porkkalankatu  5,  PL 171 
00181 Helsinki  

Suomenlanden  merenkulkupiiri 
 PL 308,  ooi8i  Helsinki  

Saaristomeren  merenkulkupliri 
 PL 351,  aoio  Turku  

Pohjanlanden  merenkulkupiiri  
PL 20,65101 Vaasa  

Järvi-Suomen  merenkulkupliri 
Itainen kanavatie  2, 
53420  Lappeenranta  
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